
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
12.02.2013  м. Київ  № 160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11 березня 2013 р. за № 386/22918

Про затвердження Вимог до  
аудиторського висновку, що по
дається до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового рин
ку при отриманні ліцензії на здій
снення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», пункту 13 статті 8 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стан-
дартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевне-
ності та супутніх послуг

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

1. Затвердити Вимоги до аудиторського висновку, що подаєть-
ся до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів, що додаються. 

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР відповідно до 
законодавства.

3. Директору департаменту аналізу, стратегії та розвитку зако-
нодавства М.Лібанову забезпечити подання цього рішення на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

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

Голова Комісії  Д.Тевелєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 160 від 12.02.2013 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

№73 (1577) 16.04.2013 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»

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного 
територіального управління, що діє згідно з рішенням Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 
07.02.2012 року, на підставі п.4 рішення Комісії від 19.07.07 №1611 
«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, про-
спектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про ре-
зультати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підпри-
ємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування 
реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територіальним 
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управлінням ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ України 3 серпня 
2007 р. за № 891/14158) та п.3.2 розділу IІI Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії №222 від 30.12.98 
(у редакції Рішення Комісії № 398 від 14.07.05), скасовано реє-
страцію випуску акцій:

- ЗАТ «БУДІНВЕСТ» (61000, м. Харків, МСП, вул. Велозаводська, 
1, ідентифікаційний код юридичної особи – 14103790). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску простих іменних акцій № 29/20/1/02 від 
29.03.2002 року, видане Харківським територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано - розпорядження № 30CХ1СА від 11.04.2013 року;

- ЗАТ «БУДІНВЕСТ» (61000, м. Харків, МСП, вул. Велозаводська, 
1, ідентифікаційний код юридичної особи – 14103790). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску привілейованих іменних акцій 
№  30/20/1/02 від 29.03.2002 року, видане Харківським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано - розпорядження № 31CХ1СА від 
11.04.2013  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженнями начальника Східного територіаль-

ного управління Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, Степанової Валентини Сергіївни, що діє згідно з рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісії) № 249 від 07.02.2012 року, відповідно до рішення 
Комісії від 16.05.05 №240 «Про передачу повноважень територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акціонер-
них товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) у зв’язку з їх лік-
відацією», зі змінами, внесеними рішенням ДКЦПФР від 13.09.06 
№ 826, скасовано реєстрацію випуску акцій АТ «Науково
промисловий центр» (код за ЄДРПОУ – 22694948, місцезнахо-
дження: 61004, м. Харків, вул. Жовтневої революції, буд. 40, 
кв.  7). Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих іменних 
акцій № 98/10/1/99 від 30.04.1999 року, видане Харківським тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано - розпорядження № 32CХ1СА 
від 11.04.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного 
територіального управління, відповідно до Ухвали Господарсько-
го суду Харківської області про затвердження ліквідаційного ба-
лансу по справі № 5023/5416/12 від 04.03.2013 року за заявою 
ПАТ «Банк Золоті ворота», м. Харків до ВАТ «Фінантек» (далі - То-
вариство) про визнання Товариства банкрутом, якою ухвалено 
рішення ліквідувати юридичну особу – ВАТ «Фінантек» (код за 
ЄДРПОУ - 34391845), яке зареєстроване 07.07.2006 року Вико-
навчим комітетом Харківської міської ради (61145, м. Харків, 

вул.  Новгородська, буд. 2), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій ВАТ «Фінантек». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
№  137/2/07, дата реєстрації: 16.03.2007 року, дата видачі: 
02.07.2007 року, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано - розпорядженням № 33СХ1СО 
від 12.04.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Крим-
ського територіального управління, на підставі п.4 Рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012  р. № 249, п. 4 рішення Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 19.07.2007р. № 1611, п. 3. 2 Розділу 
IІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання 
свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
14.07.2005 р. № 398), скасовано реєстрація випуску акцій у зв’язку 
з реорганізацією:

- ВАТ «Кримопттекстильторг» (95014, АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Западна, 3, код за ЄДРПОУ: 01548705), свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій від 16.07.1998 р. № 224/01/1/98, видане 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку по АР Крим та м. Севастополю, анульовано - розпоряджен
ня № 9КР1СА від 12.04.2013 року;

- ПАТ «КРИМ» (97400, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Виноград-
на,  5, код за ЄДРПОУ: 16513457), свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій від 28.07.2010 р. № 106/01/1/10, видане 07.02.2012 р. 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку в АР Крим, анульовано - розпорядження 
№  10КР1СА від 12.04.2013 року. 

НКЦПФР 
повідомляє про ліцензування на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 11.04.13 № 388-ПВ-Р за порушення ви-
мог законодавства про цінні папери, у відношенні ТОВ «МИКОЛАЇВ
РЕЄСТР» (код за ЄДРПОУ: 30397101) застосовано санкцію у ви-
гляді анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарна діяльність: діяльність з ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів серії АВ №534193 від 
14.07.2010р.

15.04. 2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація 
ПрАТ за 2012 р.

Найменування: Сiльськогосподарське приватне акцiонерне товари-
ство iменi Кiрова. 

Код ЄДРПОУ 03784226. 
Веб-сторінка, на який розміщено регулярну річну інформацію  

semina.ucoz.ua. 

Директор  Мартиновець Микола Микитович

СiЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
iМЕНi КiРОВА
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Київбуддеталькомплект» 

1.2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: П.Сагайдачного, буд.25-г, м. Київ, 

Подільський, 04070, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04012419
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 425-12-07
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
емітента:

 ААБ №429609

1.7. Дата державної реєстрації: 07.06.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет : kbdk.com.ua

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприємництва 
Найменування показника Період

Звітний (тис.грн). Попередній (тис.грн.)
Усього активів 4584,8 3970,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 213 239,7
Довгострокові фінансові інвестиції 4,9 4,9
Запаси 564,5 357,2
Сумарна дебіторська заборгованість 3069,1 2806
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 11,7
Власний капітал -67,8 -74,4
Статутний капітал 190,4 190,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -258,2 -264,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4652,6 4045,3
Чистий прибуток (збиток) 6,6 49,5
Вартість чистих активів -67,8 -74,4

3. Інформація про органи управління емітента: Вищим органом Товариств є Загальні 
збори акціонерів. Одноосібний виконавчий орган – директор. Наглядова рада у складі - 
3-х осіб. Контролюючий орган - ревізор.

Інформація про посадових осіб емітента: Директор - Пустовий Дмитро Миколайович 
Головний бухгалтер – Харкевич Юлія Богданівна, Голова Наглядової ради - Капінус Микола 
Володимирович, Члени наглядової ради - Суковська Ніна Миколаївна, Алієв Маариф 
Джафар-Огли, Ревізор  Кузьменко Таміла Анатоліївна. 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій. 
Юридичні особи: Публічне акціонерне товариство холдингова компанія «Київміськбуд» 

(код ЄДРПОУ 0023527052), 01010, м. Київ, вул.Суворова, буд.4/6, належить 29,9984% від 
загальної кількості акцій.

Фізичні особи: 71 особа, яким належить 70,0016% від загальної кількості акцій.
4. Інформація про ЦП  випуски акцій: випуск акцій зареєстровано 06.07.2010р., номер 

свідоцтва про реєстрацію випуску - 226/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Територі-
альне управління ДК з ЦП та ФР, код ЦП - UA4000081830, тип ЦП – акція проста, форма іс-
нування - бездокументарна, форма випуску - іменна, номінальною вартістю 0,25 грн. у 
кількості 761640 штук, загальною номінальною вартістю 190410 грн., що складає 100% у 
статутному капіталі. 

Згідно Постанови Прокуратури м. Києва від 02.11.2012 р. припинена дія заборони на 
здійснення розпорядження активами ПрАТ «Київбуддеталькомплект», а також щодо корис-
тування та розпорядження акціонерами ПрАТ «Київбуддеталькомплект» належних їм акцій. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Зміни осіб не було. Депозитарій, який обслуговує випуск ак-
цій ПАТ «Національний депозитарій України», зберігач – ТОВ «Фондова компанія «Даліз-
Финанс». 

6. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 
14.03.2012 року. 

7.Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років дивіденди 
не нараховувались та не виплачувались. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку: Приватне підприємство Аудиторська фір-
ма «Аудит -Тест» (код за ЄДРПОУ - 22895859), 02222, м. Київ, вул. Пухівська, буд.2, Ліцензія 
АБ №001416, що видала Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 28.04.2011 
року. Керівник-Кириленко Олена Анатоліївна,аудитор Матешко Микола Миколайович - сер-
тифікат аудитора серії А №004050, дійсний до 24 грудня 2013 року.

Загальний висновок аудиторської фірми: Умовнопозитивна думка.
На думку аудитора Матешка М.М. надана інформація дає повне і дійсне уявлення про 

реальний стан активів та пасивів Приватного акціонерного товариства «Київбуддеталькомп-
лект». Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству України 
та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відпо-
відає встановленим вимогам чинного законодавства України і прийнятій обліковій політиці 
та в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фактичний фінансово-господарський 
стан ПрАТ «Київбуддеталькомплект» на 31.12.2012 р.

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

16.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

kbdk.com.ua в мережі 
Інтернет

16.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор Пустовий Д.М.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАЗИНО «ПРЕМ»ЄР ПАЛАЦ»

Річна інформація емітента за 2012рік
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування: ЗАТ «Казино «Прем»єр Палац» 
1.2 Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3 Місцезнаходження емітента: м.Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29
1.4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710850
1.5 Міжміський код та телефон: (044) 2441295
1.6 Номер свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО № 021460
1.7 Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 09.10.2003 р.
1.8 Розмір статутного капіталу: 6527 тис. грн
2.Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012р. (тис.грн)

Найменування показника  Звітний 
період

 Попередній 
період

Усього активів  15421  14626
Основні засоби (залишкова вартість)  9520  8971 
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси  1992  1810
Сумарна дебіторська заборгованість  1704  1280
Грошові кошти та їх еквіваленти  1101  1905
Власний капітал  1899  818
Статутний капітал  6527  6527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -4798  -5879
Довгострокові забов»язання  12812  12812
Поточні забов»язання  710  996
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)  -73  -90
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

 -73  -90

Середньорічна кількість простих акцій (шт)  65273  65273

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління товариства є:
1. Загальні збори акціонерів.
2. Правління товариства, яке очолює Голова правління.
Голова Правління - Єлісєєв Сергій Петрович
Головний бухгалтер – Гарбуз Любов Хайдарівна (член Правління)
3.Наглядова рада:
1. акціонер - компанія «Montron Limited»
2. акціонер - компанія «Zion Trade Limited»
3. акціонер - Соловйов Юрій Юрійович
4. акціонер - Волкова Інга Юріївна
5. акціонер - Домаскіна Світлана Анатоліївна
4. Засновником ЗАТ «Казино «Прем»єр Палац» є: 
Компанія Монтрон Лімітед (79,999387%), зареєстрована відповідно до законодавства 

Англії та Уельсу під номером 4473578.
Компанія Зіон Трейд Лімітед (20,000613%), зареєстрована відповідно до законодавства 

Англії та Уельсу під номером 4797281.
5. Інформація про цінні папери емітента
Дата реєстрації випуску акцій – 12.09.2004р.,Свідоцтво про реєстрацію
Випуску акцій №273/10/1/2004, зареєстроване Державною комісією по цінним паперам 

і фондового ринку. Кількість простих іменних акцій 65273 штуки, номінальною вартістю – 
100 грн. Реєстратором власника є ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія», код ЄДРПОУ 
31810610, Ліцензія АБ № 177132 від 15.08.2005р., яка знаходиться за адресою: м. Київ, 
Московський проспект, 6.  Згідно дог. № Е1837/10 від 23.08.2010р. з ПАТ «Всеукраїнський 
Депозитарій  цінних паперів» акції ЗАТ «Казино «Прем»єр Палац» було переведено з доку-
ментарної форми в бездокументарну. Депозитарій здійснює свою діяльність, згідно ліцензії 
серія АВ № 498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009р., код за ЄДРПОУ 35917889, адреса: 
04107, м.Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.

6. Відомості про Аудиторську фірму.
Аудиторську перевірку здійснено ТОВ Аудиторська фірма «Віспер-Аудит», Код за  

ЄДРПОУ – 21638764, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб»єктів Аудиторської діяльності 
№ 0342, видане Аудиторською палатою України на підставі рішення № 100 від 30.03.2001р., 
чинне до 27.01.2016р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність 
на ринку цінних паперів АБ № 000547 від 14.08.2007р. Строк дії 27.01.2016.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською палатою 
України на підставі рішення №220/4.1 від 23 вересня 2010 року.

Місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Димитрова,5, корп.10-А, кім. 401. Аудитор - 
Пальніков Олександр Володимирович (Сертифікат аудитора № 003742,  виданий Аудитор-
ською палатою України від 24.04.1999р., дію якого подовжено до 23.04.2013р.).

Висновок про фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів аудиту № 700 
«Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», та МСА  № 705 «Модифі-
кація думки у звіті незалежного аудитора»:

- концептуальною основою складання фінансової звітності ЗАТ «Казино «Прем»єр Па-
лац» за 2012рік є затверджені Міністерством Фінансів України Положення (стандарти) бух-
галтерського обліку, чинні потягом звітного року;

- застосована закритим акціонерним товариством облікова політика відповідає визна-
ченій концептуальній основі.

На думку аудитора перевірені фінансові звіти, за винятком обмежень, які вказані в по-
яснювальному параграфі, в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображають  фі-
нансовий стан ЗАТ «Казино «Прем»єр Палац» станом на 31.12.2012 року, а також результа-
тами діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за 2012 рік, згідно з 
Національними положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку. 

Голова Правління     Єлісєєв С.П.
Головний бухгалтер     Гарбуз Л.Х.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 16 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Завод «Строммашина»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента Хмельницька, Хмельницький, 29019, м. Хмельницький, 

ПроспектМиру ,42
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05394966
1.5. Міжміський код та телефон емітента(0382)63-91-42, 638653
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 297000
1.7. Дата державної реєстрації 25.02.2013
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації strommash.pat.ua.
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попере

дній
Усього активів 20795.00 22468.00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11551.00 9595.00
Довгострокові фінансові інвестиції 0.00 0.00
Запаси 2795.00 3797.00
Сумарна дебіторська заборгованість 1671.00 1463.00
Грошові кошти та їх еквіваленти 96.00 1034.00
Власний капітал 18863.00 21212.00
Статутний капітал 15740.00 15740.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1229.00 1120.00
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1932.00 1256.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 62960000 62960000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду 
Вартість чистих активів 20795,00 22468,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Загальгi збори акуiонерiв. Органи контролю: Наглядова Рада, ревiзiйна 

комiсiя,правлiння.
Інформація про посадових осіб емітента.
. Посада генеральний директор Грибач Едуард Юрiйович паспорт ВВ 2234516692 

25.02.2013 Марiупольський МУ в Донецькiй обл.
. Рік народження 1961, освіта вища
Голова наглядової Ради представник ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні 

інвестиції» м. Київ код ЕДРПОУ 34717659
Ревізійна комісія представникиТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвес-

тиції» м. Київ код ЕДРПОУ 34717659
Інформація про засновників емітента.
РВ ФДМ у Хмельницькій області.
4. Інформація про цінні папери емітента

1.Вид паперу-Акції. Форма випуску без документарні.Тип іменні-,прості. Кількість 
62960000. 

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

Публiчне Акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» код ЕДРПОУ- 
30370711

01001 Україна м. Київ вул. Грiнченка,№ ліцензії189650 вид.ДКЦПФР19.06.2006 Міжмісь-
кий код та телефон0440279-10-78044-279-10-78

Вид професійної діяльності на фондовому ринку-діяльність з ведення реєстру цінних 
паперів. В звітному періоді змін реєстратора не відбулося.

6. Інформація про загальні збори
27.04.2012 проведено чергові загальні збори. Порядок денний: 1. Про обрання головуючого 

та секретаря загальних зборiв акцiонерного товариства 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних 
зборiв акцiонерного товариства 3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерного то-
вариства. 4. Затвердження звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2011 рiк, та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 5.  Затвер-
дження звiту Наглядової Ради про роботу за 2011 рiк. 6. Затвердження звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 
8. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за 
пiдсумками роботи за 2011рiк та встановлення порядку виплати дивiдендiв на2012рік.

22.06.2012 проведено позачергові загальні збори Порядок денний: 1. Про обрання Голо-
вуючого та Секретаря Загальних зборiв акцiонерного товариства 2. Обрання лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерного товариства 3. Затвердження регламенту загальних зборiв 
акцiонерного товариства. 4. Внесення та затвердження змiн до Статуту шляхом викладення 
Статуту в новiй редакцiї. 5. Припинення повноважень Голови Правлiння 6. Обрання Голови 
Правлiння 7. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 8. Обрання членiв Наглядової 
Ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради. 9. Припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про попере-
днє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться в 2012-2013 роках. 12. Затвердження 
положень та iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства. 13. Визначення основних 
напрямкiв дiяльностi на 2012-2015 роки.

7. Інформація про дивіденди
Девіденди не нараховувались і не виплачувались
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Хмельницькою аудиторською фірмою «Система-аудит», що знаходиться у м. Хмельниць-

кому вул.. Гагаріна ,5 офіс 339 (телефон0382(78-82-73) на підставі свідоцтва АПУ № 0287 від 
23,02,2001року.

Висновок: Фінансова звітність станом на 31.12.2012 року відповідає вимогам чинного 
законодавства України та прийнятої облікової політики та реально точно відображає його 
фінансовий стан на дату складання звітності

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформації бази даних Комісії 
12.04.2013.

Адреса власної сторінки в мережі Інтернет,на якій розміщена Інформація strommash.pat.
ua. 12.04.2013р

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Генеральний директор _________________________ Грибач Едуард Юрiйович

15.04.2013

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «СТРОММАШИНА»

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИй СПЕЦІАЛІЗОВАНИй КАР’ЄР»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03443732
1.4. Місцезнаходження емітента 
Житомирська область,Попільнянський район,с.Миролюбівка,вул.Червоноармійська, 66
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0413725462
1.6. Електронна поштова адреса емітента psk@frz.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації http://popilnya.emit.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 емітента

2. Текст повідомлення
12.04.2013 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Попільнянський 

спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади Голови правління Поляновського Анатолія Івановича (п-т ВМ 385717, 

виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 06.08.1997р.) за рішенням 
Наглядової ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 
19.04.2007 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена правління Гонгало Світлану Петрівну (п-т ВН 088859 виданий 
Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській обл. 05.09.2002р.) за рішенням Наглядо-
вої ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймала дану посаду з 

10.07.2007 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена правління Сергеєва Олега Борисовича (п-т МА № 228327 

вид.  Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумській обл. 05.12.1996 р.) за рішенням На-
глядової ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 
27.04.2009 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови правління Поляновського Анатолія Івановича (п-т ВМ 
385717 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 06.08.1997р.) за 
рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особа призна-
чена строком на 1 рік згідно Статуту; до призначення займав посади голова правління 
ПАТ  «Попільнянський спецкар’єр», голова правління ВАТ «Попільнянський спецкар’єр», 
ПрАТ «Бехівський спецкар’єр», голова правління ВАТ «Бехівський спецкар’єр»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена правління Гонгало Світлану Петрівну (п-т ВН 088859 виданий 
Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській обл. 05.09.2002р.) за рішенням Наглядової 
ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особа призначена строком на 1 рік 
згідно Статуту; до призначення займала посади член правління ПАТ «Попільнянський 
спецкар’єр», член правління ВАТ «Попільнянський спецкар’єр», головний бухгалтер ВАТ «По-
пільнянський спецкар’єр»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена правління Сергеєва Олега Борисовича (п-т МА № 228327 вид. 
Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумській обл. 05.12.1996 р.) за рішенням Наглядової 
ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особа призначена строком на 1 рік 
згідно Статуту; до призначення займав посади член правління ПАТ «Попільнянський спецкар’єр», 
член правління ВАТ «Попільнянський спецкар’єр», виконавчий директор ВАТ «Попільнянський 
спецкар’єр»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління   Поляновський А. І.  12.04.2013р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00187375
1.4. Місцезнаходження емітента: 49023, м.Дніпропетровськ, вул.Комінтерну, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 367823 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: dzpv@dzpv.dp.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: dzpv.dp.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: зміна складу 
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 11.04.2013р. достроково 

припинені повноваження (звільнені), в зв’язку із внесенням змін до Статуту ПАТ ДЗПВ, на 
підставі Статуту ПАТ ДЗПВ та Закону України «Про акціонерні товариства» наступних по-
садових осіб: 

1) Голова Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Зінов’єв Олексій Михайлович. Перебував на 
посаді Голови Наглядової ради ПАТ ДЗПВ 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі 
ПАТ ДЗПВ у розмірі 24,96%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини від-
сутня. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

2) Член Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Макаров Сергій Альбертович. Перебував на по-
саді члена Наглядової ради ПАТ ДЗПВ 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ 
ДЗПВ у розмірі 3,76 %. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

3) Член Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Харченко Володимир Володимирович. Перебував 
на посаді члена Наглядової ради ПАТ ДЗПВ 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі 
ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

4) Член Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Долгов Сергій Юрійович. Перебував на посаді 
члена Наглядової ради ПАТ ДЗПВ 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ 
у розмірі 0,000009%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

5) Член Наглядової ради ПАТ ДЗПВ – Товариство з обмеженою відповідальністю 
науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс» (ідентифікаційний код 19305558). Перебував 
на посаді члена Наглядової ради ПАТ ДЗПВ 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі 
ПАТ ДЗПВ у розмірі 21,72%. 

6) Голова Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірина Андріївна. Перебував на посаді 
Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі 
ПАТ  ДЗПВ у розмірі 0,000009%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

7) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – Чернова Світлана Вікторівна. Перебував на по-
саді члена Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі 
ПАТ  ДЗПВ у розмірі 0,000009%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

8) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – Задерайко Валентина Петрівна. Перебував на 
посаді члена Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі 
ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 

відсутня. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 11.04.2013р. обрані (при-

значені), в зв’язку із внесенням змін до Статуту ПАТ ДЗПВ, на підставі Статуту ПАТ ДЗПВ та 
Закону України «Про акціонерні товариства» наступні посадові особи: 

1) Член Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Зінов’єв Олексій Михайлович. Обраний (призна-
чений) на посаду на строк 3 роки. До обрання Членом Наглядової ради ПАТ ДЗПВ обіймав 
посади – інженер, старший інженер, інженер-електронщик, заступник начальника дільни-
ці, директор. Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 24,96% (2649600 
акцій). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. ПАТ ДЗПВ не має 
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

2) Член Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Макаров Сергій Альбертович. Обраний (призна-
чений) на посаду на строк 3 роки. До обрання членом Наглядової ради ПАТ ДЗПВ обіймав 
посади – інженер, інженер-конструктор 2 категорії, начальник інформаційної служби, за-
ступник директора. Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 3,76 % 
(399030 акцій). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
ПАТ  ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

3) Член Наглядової ради ПАТ ДЗПВ – Товариство з обмеженою відповідальністю 
науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс» (ідентифікаційний код 19305558). Обраний 
(призначений) на посаду на строк 3 роки. Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ 
у розмірі 21,72% (2305488 акцій). 

4) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірина Андріївна. Обрана (призначена) на 
посаду на строк 5 років. До обрання членом Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ обіймала поса-
ди  – інженер, старший економіст, державний податковий інспектор, головний державний 
податковий інспектор, начальник відділу по роботі з платниками податків, заступник го-
ловного бухгалтера. Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009% 
(1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. ПАТ ДЗПВ не 
має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

5) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – Чернова Світлана Вікторівна. Обрана (призначе-
на) на посаду на строк 5 років. До обрання членом Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ обіймала 
посаду – начальник відділу. Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 
0,000009% (1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
ПАТ  ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

6) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – Каракан Оксана Володимирівна. Обрана (призна-
чена) на посаду на строк 5 років. До обрання членом Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ обіймала 
посади – бухгалтер, головний бухгалтер. Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ 
у розмірі 0,000009% (1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ від 11.04.2013р. обрано (призначено) Голову 
Ревізійної комісії - Фененко Ірину Андріївну. Обрана (призначена) на посаду на строк 5  ро-
ків. До обрання Головою Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ обіймала посади – інженер, старший 
економіст, державний податковий інспектор, головний державний податковий інспектор, 
начальник відділу по роботі з платниками податків, заступник головного бухгалтера. Воло-
діє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009% (1 акція). Непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління ______________

(підпис) 
С.А.Торохтей

М. П. 12.04.2013р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИй ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮКРЕйНІАН ЛІГАЛ КОНСАЛТЕНСІ»

(надалі – «Товариство») 
повідомляє своїх акціонерів про те, що 21 травня 2013 року о 12.00 будуть прове-

дені річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») за адресою: 
вул.  Прорізна, 18/1, офіс 1, м. Київ, Україна. 

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗБОРІВ
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секрета-

ря Зборів.
2. Затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2010-2012 роки та основні напрямки діяльнос-
ті Товариства на 2013 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010-2012 роки.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010-2012 роки.
5. Затвердження балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2010-

2012 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010-

2012 роках, та порядку покриття збитків.
7. Розгляд питання про місцезнаходження Товариства.
8. Розгляд питання про персональний склад Наглядової ради і термін її повнова-

жень.
9. Розгляд питання про персональний склад Ревізійної комісії і термін її повнова-

жень.
10. Розгляд питання про відкликання Генерального директора товариства та об-

рання нового Генерального директора.

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

2012 2011 2010
Усього активів 353.5 366.0 513.3
Основні засоби - - -
Сумарна дебіторська заборгованість 349.0 352.0 458.6
Грошові кошти та їх еквіваленти 4.4 13.9 54.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 334.1 345.6 320.1
Статутний капітал 18.8 18.8 18.8
Поточні зобов'язання 0.6 1.8 169.6
Чистий прибуток (збиток) -11.3 25.3 25.3
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1 1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 15 квітня 
2013 року.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах від-
будеться за місцем проведення Зборів з 11.00 по 11.30. Для реєстрації для участі у за-
гальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – пас-
порт і належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, ак-
ціонери (уповноважені особи) можуть ознайомитись за адресою: вул. Прорізна, 18/1, 
офіс 1, м. Київ, Україна у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9:30 до 17:00, а в день 
проведення Зборів - також у місці їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Ганіч Анна Миколаївна, тел. +38(044) 490 6000.
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До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИй ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, код ЄДРПОУ 
05755571)

повідомляє про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться 30 квітня 2013 року о 13.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетров
ське шосе, будинок 9, актова зала.

На вимогу акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Ф.С.Б.Плюс» (код  
ЄДРПОУ 35504013) порядок денний доповнено наступними питаннями та проектами рішень:

Проект рішення з питання № 11. Про затвердження змін до статуту Публічного акціонер-
ного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція):

Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Пе-
ретворювач»

1) Викласти частину 11 статті 23 Статуту у такій редакції:
«В разі прийняття рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному ак-

ціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.
Таке повідомлення надсилається акціонерам наступного робочого дня після прийняття 

рішення загальними зборами рекомендованими поштовими листами.
Повідомлення повинно містити:
- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- визначення типу акцій, що викуповуються;
- кількість акцій, що придбаваються товариством;
- ціна придбання 1 акції товариства;
- строк та порядок оплати товариством викуплених акцій;
- строк прийняття заяв від акціонерів на продаж товариству акцій;
- адресу, за якою приймаються письмові заяви від акціонерів про обов’язків викуп на-

лежних їм акцій.
До повідомлення додається бланк письмової заяви від акціонері про згоду на продаж 

товариству всіх або частини належних йому акцій.
Заява акціонера повинна містити наступні відомості:
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності такого) (повне фірмове найменування) ак-

ціонера;
- адресу місця реєстраційного обліку за місцем знаходження або місцем проживання 

(місцем перебування) акціонера;
- кількість акцій, що бажає продати товариству акціонер;
- іншу інформацію, необхідну для реалізації права акціонера.
Заява направляється листом або вручається правлінню товариства за адресою, вказа-

ною у повідомленні».
2) Викласти частину 3 статті 35 Статуту у такій редакції:
«Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів товариства.
У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, витрати на їх організа-

цію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок цих акціонерів».
3) Внести зміни до частини 4 статті 43 Статуту.
Замість слів «Наглядова рада створюється у кількості 5 осіб» зазначити «Наглядова 

рада створюється у кількості 7 осіб».
4) Доповнити частину 1 статті 46 Статуту абзацом 2 такого змісту:
«Засідання наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Товариства. 
Засідання наглядової ради проводяться у формі безпосередньої участі членів Наглядо-

вої ради у такому засіданні. Проведення засідань наглядової ради у іншій формі, а саме, 
шляхом проведення скайп, відео, Інтернет конференцій не допускається».

5) Внести зміни до частини 2 статті 52 Статуту.
Замість слів «Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та чотирьох чле-

нів» зазначити «Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та шести членів».
Проект рішення з питання № 19. Про затвердження змін до Положення про загальні збори:
Внести зміни до Положення про загальні збори.
1) Частину 4 статті 8 Положення виключити.
2) Частину 4 статті 19 Положення виключити.
3) Доповнити статтю 19 Положення новою частиною 9 такого змісту:
«Участь у загальних зборах акціонерів декількох представників одного й того ж акціоне-

ра не допускається. Для участі у загальних зборах акціонерів реєструється той представни-
ків акціонера довіреність якому видана пізніше».

4) Доповнити статтю 20 Положення новою частиною 15 такого змісту:
«На загальних зборах акціонерів голосування проводиться щодо усіх питань порядку 

денного. Не винесення питань порядку денного на голосування не допускається. Рішення 
загальних зборів акціонерів які вказують на можливість не винесення питань порядку ден-
ного на голосування – є недійсними».

5) Частину 25 статті 21 Положення виключити.
6) У частині 1 статті 21 Положення слова «-президія» виключити.
Проект рішення з питання № 20. Про затвердження змін до Положення про наглядову раду:
Внести зміни до Положення про наглядову раду.
1) Доповнити частину 6 статті 11 Положення новою абзацом 2 такого змісту:
«Засідання наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Товариства. Засідання 

наглядової ради проводяться у формі безпосередньої участі членів Наглядової ради у тако-
му засіданні. Проведення засідань наглядової ради у іншій формі, а саме, шляхом проведен-
ня скайп, відео, Інтернет конференцій не допускається».

Проект рішення з питання № 21. Про затвердження змін до Положення про ревізійну 
комісію та аудит:

Внести зміни до Положення про ревізійну комісію та аудит.
1) Внести зміни до частини 2 статті 2 Положення.
Замість слів «Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та чотирьох чле-

нів» зазначити «Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та шести членів».
2) Доповнити частину 4 статті 4 Положення 3 абзацом такого змісту:
«Засідання ревізійної комісії проводяться не менш ніж раз на 3 місяці».

Наглядова рада 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» 

код ЄДРПОУ – 00223941, адреса: Черкаська область, Лисянський район, село Дашу-
ківка. Телефон: (04749) 6-23-30, електрона адреса dashbent@ua.fm. Сторінка в мережі 
Інтернет: www.dashbent.com

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів
(Протокол №1/2013 від 12.04.2013 року) звільнено:

Голову Наглядової ради, Плотник Надію Леонідівну (паспорт, серія СО №157401 ви-
даний Московським РУГУ МВС України в місті Києві від 12 серпня 1999 року), яка воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0002%. На посаді перебувала з 
19.03.2010 р.

Члена Наглядової ради, Сорокіна Павла Павловича (паспорт, серія СМ №119605, 
виданий Вишгородським РВПУ МВС України в Київській області 23.06.1999 року.), 
який не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посаді перебував з 
08.04.2011 р.

Члена Наглядової ради, Фасоль Олену Олегiвну (паспорт, серія МЕ №904048 вида-
ний Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi від 07.10.2008 року), яка не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. На посаді перебувала з 19.03.2010 р.

Члена Наглядової ради, Нікітіна Володимира Андрійовича (паспорт СН №983574 ви-
даний Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві від 03.12.1998), який володіє часткою в 
статутному капіталі товариства в розмірі 0,0035%. На посаді перебував з 08.04.2011 р.

Голову ревізійної комісії Вальдмана Вiктора Iгоровича (паспорт, серiя СО №148467, 
виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 1305.1999 року), який не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. На посаді перебував з 10.03.2010 р.

Члена Ревізійної комісії, Лозинську Оксану Олегівну (паспорт: серія СН №385437, 
виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України від 20.02.1997 р.), яка не володіє часткою в 
статутному капiталi товариства. На посаді перебувала з 20.04.2012 р.

Члена Ревізійної комісії, Василенко Олену Олександрівну (паспорт, серія НС 
№185222, виданий Лисянським РВ УМВС України в Черкаській обл. від 20.11.1996 р.), 
яка не володіє часткою в статутному капiталi товариства. На посаді перебував з 
08.04.2011 р.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2013 від 12.04.2013 
року) призначено: 

Голову Наглядової ради, Плотник Надію Леонідівну (паспорт, серія СО №157401 ви-
даний Московським РУГУ МВС України в місті Києві від 12 серпня 1999 року), яка воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0002%. Посада які обіймала 
особа: голова ревізійної комісії з 17.03.2000 р по 09.06.2006 р; член Наглядової ради з 
09.06.2006 р. по 18.05.2007 року; Голова ревізійної комісії з 18.05.2007 року по 
11.04.2008. Член Наглядової ради з 11.04.2008 р. по 19.03.2010 р. Голова Наглядової 
ради з 19.03.2010 р. Термін перебування на посаді 1 рік.

Члена наглядової ради, Нікітіна Володимира Андрійовича (паспорт, серія №СН 
983574 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві від 03.12.1998), який володіє 
часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0035%. %. Посада які обіймала 
особа: 2001-2011р., головний виконуючий директор в ТОВ «Астрон-Україна», 2011 р. 
член Наглядової ради. Термін перебування на посаді 1 рік.

Члена наглядової ради, Фасоль Олену Олегiвну (паспорт, серія МЕ №904048 вида-
ний Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi від 07.10.2008 року), яка не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. Посада якi обiймала особа: 2006-2012 асис-
тент ГР в ТОВ «Астрон-Україна», з 2012 р. директор ДП «Компанія Інтерсервіс». Термін 
перебування на посаді 1 рік.

Голову Ревізійної комісії, Сорокіна Павла Павловича (паспорт, серія СМ №119605, 
виданий Вишгородським РВПУ МВС України в Київській області 23.06.1999 р.), який 
не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посади які обіймала особа: 
ТОВ ТК «Дашуківські бентоніти» з 14.08.2000 р. менеджер відділу постачання; з 
01.07.2002 зам. Генерального директора по постачанню; з 01.11.2002 р. зам. вико-
навчого директора; з 01.06.2006 р. зам. генерального директора по постачанню, з 
22.03.2010 р. перший заступник голови правління ВАТ «Дашуківські бентоніти», 
член Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» з 08.04.2011 р.. Термін перебу-
вання на посаді 1 рік.

Члена Ревізійної комісії, Василенко Олену Олександрівну (паспорт, серія НС 
№185222, виданий Лисянським РВ УМВС України в Черкаській обл. 20.11.1996 р.), яка 
не володіє часткою в статутному капiталi товариства. Посада якi обiймала особа: Лисян-
ська філія КБ «Черкаси» бухгалтер з 22.09.94 р. по 20.01.97.р., Управління соціального 
захисту населення в Лисянському районі головний спеціаліст по призначенню пенсій з 
22.12.98 р. по 09.06.2000р., ТОВ «ТК «Дашуківські бентоніти» бухгалтер з 12.06.2000 р. 
Термін перебування на посаді 1 рік.

Члена Ревізійної комісії, Вальдмана Вiктора Iгоровича (паспорт, серiя СО №148467, 
виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 13.05.1999 року), який не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. Посада якi обiймала особа: економiст вiддiлу 
госпрозрахунку Промiнвестбанк; менеджер по фiнансам ТОВ «Гарлен ЛТД»; спецiалiст 
по фiнансовому аналiзу пiдприємства з iноземним капiталом «Вега Дестрибюшен»; ди-
ректор по економiцi i фiнансам ЗАО «Астрон-Україна», з 20.04.2012 голова ревізійної 
комісії. Термiн перебування на посадi 1 рік.

Всі посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не ма-
ють.

Кількісний склад Наглядової ради змінено з чотирьох осіб до трьох осіб. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління
ПАТ «Дашуківські бентоніти»  Ю.Л. Фріндт.
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 Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента : Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю проектно-
будiвельна фiрма «Рiка»

1.2. Організаційно-правова форма емітента : Товариство з обмеженою відповідальністю 
1.3. Місцезнаходження емітента : Чернівецька обл. , 58029, м. Чернiвцi, Стасюка,14А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 04855566
1.5. Міжміський код та телефон емітента (037) 54-05-20
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А00 №706928
1.7. Дата державної реєстрації 15.01.1992
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації rika.org.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звіт
ний 

попере
дній

Усього активів 42575 46578
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1450 1527
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 489 5096
Сумарна дебіторська заборгованість 1948 4549
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 101
Власний капітал -4734 -2767
Статутний капітал 20 20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4864 -2897
Довгострокові зобов'язання 13091 13697
Поточні зобов'язання 34218 35648
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних 
випусків протягом періоду 
Вартість чистих активів -4734 -2767

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Вищим органом ТОВ ПБФ « Рiка» є Загальнi збори учасникiв. Загальнi збори Товариства 

можуть приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства . Управлiння поточною 
дiяльнiстю Товариства здiйснюється одноособовим виконавчим органом- директором Това-
риства. Директор є посадовою особою Товариства , пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв, 
несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань. Контр-
оль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя. 

Інформація про посадових осіб емітента.
Директор - Рибак Юрiй Iванович . Стаж керівної роботи -22 роки .Попередня посада ,яку 

займав-директор кооперативу «Агат».
Головний бухгалтер - Сенчонок Галина Миколаївна. Стаж роботи -20 років. Попередня 

посада ,яку займала-головний бухгалтер ТОВ «Лоза».
Голова ревiзiйної комiсiї - Рибак Василь Iванович . Стаж роботи-17 років. Попередня по-

сада ,яку займав- економіст відділу МТС заводу «Гравітон».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи ТОВ ПБФ «Ріка» 

не мають. Іншою діяльністю не займаються.
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами Парангон 

(код за ЕДРПОУ 34434724) - 0.05 %
Фізичні особи:
Рибак Юрiй Iванович - 50 %
Рибак Василь Iванович - 49.95 %
Усього - 100 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Процентні облігації: Процентні облігації у звітному році не випускалися.
Дисконтні облігації: Дисконтні облігації у звітному році не випускалися.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ ПРОЕКТНОБУДiВЕЛЬНА ФiРМА «РiКА»

Цільові (безпроцентні) облігації:

Дата 
реєстрації 
випуску

 Номер 
свідоцтва 

про реєстрацію 
випуску 

Орган, що
зареєстрував

випуск

Номі
нальна 

вартість

Кіль
кість

Форма 
існування

Загальна 
номінальна 

вартість
Товар (послуга), під який здійснено випуск

Дата 
погашення

13.07.2007 174/2/07-Т Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 122346 Бездоку-
ментарні

іменні

3670380 одна облiгацiя серiї "А" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення ( квартири ) у будинку №2 
житлового комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 175/2/07-Т Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 140084 Бездоку-
ментарні 

іменні

4202520 одна облiгацiя серiї "В" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення ( квартири ) у будинку №2 
житлового комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 176/2/07-Т Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 140084 Бездоку-
ментарні 

іменні

4202520 одна облiгацiя серiї "С" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення ( квартири ) у будинку №2 
житлового комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 177/2/07-Т Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 141572 Бездоку-
ментарні 

іменні

4247160 одна облiгацiя серiї "D" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi нежитлового примiщення у будинку №2 житлового 

комплексу по вул. Руськiй, 219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 178/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 119481 Бездоку-
ментарні 

іменні

3584430 одна облiгацiя серiї "Е" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi нежитлового примiщення у будинку №3 житлового 

комплексу по вул. Руськiй,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 179/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 180397 Бездоку-
ментарні

іменні

5411910 одна облiгацiя серiї "F" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi нежитлового примiщення у будинку №3 житлового 

комплексу по вул. Руськiй,,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 180/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 180397 Бездоку-
ментарні

іменні

5411910 одна облiгацiя серiї "G" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення ( квартири) у будинку №3 

житлового комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 181/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 86450 Бездоку-
ментарні

іменні

2593500 одна облiгацiя серiї "Н" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення ( квартири) у будинку №3 

житлового комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 182/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 69821 Бездоку-
ментарні

іменні

2094630 одна облiгацiя серiї "I" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi нежитлового примiщення у будинку №4 житлового 

комплексу по вул. Руськiй,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 183/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 86336 Бездоку-
ментарні 

іменні

2590080 одна облiгацiя серiї "J" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення (квартири) у будинку №4 житлового 

комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 184/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 172672 Бездоку-
ментарні 

іменні

5180160 одна облiгацiя серiї "К" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення у будинку №4 житлового комплексу 

по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 185/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 119481 Бездоку-
ментарні 

іменні

3584430 одна облiгацiя серiї "L" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi нежитлового примiщення у будинку №5 житлового 

комплексу по вул. Руськiй, 219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 186/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 146889 Бездоку-
ментарні

іменні

4406670 одна облiгацiя серiї "М" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення (квартири) у будинку №5 житлового 

комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 187/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 146889 Бездоку-
ментарні

іменні

4406670 одна облiгацiя серiї "N" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення (квартири) у будинку №5 житлового 

комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 188/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 146889 Бездоку-
ментарні

іменні

4406670 одна облiгацiя серiї "O" дає право на придбання 0,01 м2 загальної 
площi житлового примiщення (квартири) у будинку №5 житлового 

комплексу по вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010
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13.07.2007 189/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 141912 Бездоку-
ментарні

іменні

4257360 одна облiгацiя серiї "Р" 
дає право на придбання 0,01 м2 загальної площi нежитлового 

примiщення у будинку №6 житлового комплексу по вул. Руськiй, 
219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 190/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 85972 Бездоку-
ментарні 

іменні

2579160 одна облiгацiя серiї "Q" 
дає право на придбання 0,01 м2 загальної площi житлового 

примiщення (квартири) у будинку №6 житлового комплексу по 
вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 191/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 224478 Бездоку-
ментарні 

іменні

6734340 одна облiгацiя серiї "R" 
дає право на придбання 0,01 м2 загальної площi житлового 

примiщення (квартири) у будинку №6 житлового комплексу по 
вул. Руськiй ,219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

13.07.2007 192/2/07 Державна комiссiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку

30 48 Бездоку-
ментарні

іменні

1584000 одна облiгацiя серiї "S" дає право на отримання одного 
машиномiсця в паркiнгу по вул. Руськiй, 219 Е в м. Чернiвцi

29.09.2010

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

Зміни особи , яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній сис-
темі України за звітний період не відбулося. 

6. Інформація про загальні збори
У зв’язку з тим , що підприємство –емітент за організаційно-правовою формою є товари-

ство з обмеженою відповідальністю загальні збори акціонерів не проводились.
7. Інформація про дивіденди
Емітент за організаційно- правовою формою є товариство з обмеженою відповідальністю, 

тому суми дивідендів на одну акцію не розраховувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевірка виконана аудиторами ТОВ «Аудиторської фірми «Юрек-Аудит», код ЄДРПОУ 

22841651, яке працює згідно із Свідоцтвом про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської ді-
яльності № 1385, що видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 року. 
Місцезнаходження: 58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 13/25;

тел. 4-52-78.
Аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року 

здійснена на підставі Договору № 07-03 від 07 березня 2013 року. 
Висновок :
1. Товариство не створило резерву сумнівних боргів, не створило резерв на оплату від-

пусток.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які вищезазначені, інформація за видами 

активів, про зобов'язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Товариства 
станом на 31.12.2012 року відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерсько-
го обліку та чинного законодавства України.

2. Статутний фонд (капітал) сплачений у встановлені законодавством терміни (повністю).
3. Вартість чистих активів Товариства на початок 2012 року та на кінець 2012 року відсутня 

і має від’ємне значення на початок звітного періоду 2767 тис. грн. та на кінець звітного періоду 
4734 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціях 
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням 
ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485.

4. Розгляд результату фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження річ-
ного звіту та балансу за 2011 рік на зборах засновників не проводилось.

5. Дії щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Това-
риством з початку 2012 року до дати підписання висновку не здійснювались.

6. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо 
ліквідності професійних учасників фондового ринку.

7. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. Про-
водилось погашення цільових іменних облігацій.

8. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство немає в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
10.04.2013, річна інформація розміщена на сторінці rika.org.ua в мережі Інтернет 
12.04.2013. 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Директор Рибак Юрiй iванович

(підпис) (прізвище та ініціали 
керівника)

 М.П.  12.04.2013 р.
 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРiЗЬКИй 
ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРiВ»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький 

завод надпотужних трансформаторiв»
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13604509
1.4 Місцезнаходження емітента 69124, м. Запорiжжя, Випробувачiв, 2
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 061 710 93 93 061 701 93 92
1.6 Електронна поштова адреса емітента office@zst.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.zst.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
15.04.2013 у зв'язку з закiнченням строку дiї контракту, укладеного з Генеральним ди-

ректором Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький завод надпотужних 
тарнсформаторiв» (надалi - Товариство), припинено повноваження Генерального директора 
Товариства Гостiщева Олександра Васильовича.

Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Гостiщев О.В. перебував на посадi з 16.04.2010р.
Iнформацiя про уповноважений орган емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу 

посадових осiб, та дату прийняття рiшення не розкривається у зв'язку з тим, що рiшення 
про звiльнення Гостiщева О.В. з посади Генерального директора не приймалось.

У зв'язку з закiнченням 15.04.2013р. термiну дiї контракту, укладеного з Генеральним 
директором Товариства, рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 12.04.2013р. (протокол 
№12/04-13) Гостiщев Олександр Васильович обраний на посаду Генерального директора 
Товариства термiном на 3 (три) роки з 16.04.2013р., без припинення трудових вiдносин.

Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом своєї попередньої трудової дiяльностi Гостiщев О. В. обiймав наступнi посади: 

майстер зварювального виробництва; старший майстер зварювального виробництва; за-
ступник начальника зварювального виробництва; начальник зварювального виробництва; 
начальник зварювального цеху; заступник директора з виробництва – начальник виробни-
чо  – диспетчерського управлiння, в.о. Генерального директора, генеральний директор.

3. Підпис
Генеральний директор Гостiщев Олександр Васильович підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством. 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛiМПЕКС» 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

розміщення цінних паперів, за 2012 рік

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

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14367460
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.polimpex.org.ua 

 ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАДiО ТРЕК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РАДIО ТРЕК»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 23302560
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.radiotrek.rv.ua



№73, 16 квітня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація емітента
за 2012 рік

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

«БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: проспект Московський, 34-В, м. Київ, 

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н, 04655, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

34817671

1.5. Міжміський код та телефон: (044) 499-32-40
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

Серія А01 №482642

1.7. Дата державної реєстрації: 25.12.2008
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://blockbuster-kyiv.pat.ua/ 

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

звітний попередній
Усього активів 99673 100515
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1785 2336
Довгострокові фінансові інвестиції 4985 1844
Запаси 72 112
Сумарна дебіторська заборгованість 33898 33586
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 99
Власний капітал 38347 39639
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8347 9639
Довгострокові зобов'язання 51018 51858
Поточні зобов'язання 10308 9018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,04 -0,06

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,04 -0,06

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30000000 30000000
Вартість чистих активів 38347 39639

3. Інформація про посадових осіб емітента 
Голова Правління  Шишкін Антон Вікторович; 
Член Правління, Фінансовий директор  Касянчук Тетяна Іванівна; 
Член Правління  Іванченко Микола Іванович; 
Голова Наглядової ради  Шпиг Андрій Федорович; 
Член Наглядової ради  Агафонов Сергій Борисович; 
Член Наглядової ради  Ленг Євген Анатолійович; 
Член Наглядової ради  Сінцов Кирилл Вадимович.
Голова Ревізійної комісії  Шпиг Федір Іванович; 
Головний бухгалтер  Мірошниченко Ірина Володимирівна.
4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск зареєстровано 06.06.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

№297/1/11, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA4000125744, 
тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма ви-
пуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 1 грн. у кількості 30000000 штук, за-
гальною номінальною вартістю 30000000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. 
Торгiвля цiнними паперами емiтента зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Фактiв щодо лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає. Поданих заяв або намiрiв 
щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) емiтент не має.

Процентні облігації
Випуск зареєстровано 03.11.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

105/2/10, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, номінальною вартістю 1000 грн. у кіль-
кості 50000 штук, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, загальною 
номінальною вартістю 50000000 грн. Процентна ставка за облігаціями складає 24%. Термін 
виплати процентів - 03.02.2011-02.11.2013. Дата погашення облігацій - 02.11.2013 року. 

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

Найменування реєстратора - ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ - 
30370711) Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ, 01001. 

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 30.04.2012 року. Кворум зборів: 100% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2011 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного фінансового звіту за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2011 рік.
6. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в період між зборами 

акціонерів.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
7. Інформація про дивіденди 
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не 

приймалось.
8. Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

м. Київ 04 квітня 2013 р.
Аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора) 
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
«БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» 
станом на 31 грудня 2012 року
Керівництву 
ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»
Аудиторською фірмою «Компанія «Тетра-Аудит» у відповідності до Закону України «Про 

аудиторську діяльність» №140-V від 14.09.2006 р. та свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів 
аудиторської діяльності № 3275, дійсного до 06.08.2013 р. та виданого рішенням Аудитор-
ської палати України № 128 від 30.10.2003 р., проведена аудиторська перевірка фінансових 
звітів ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» (далі «Товариство»), що включають Баланс станом на 
31  грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi результати за 2012 рік, Звiт про рух грошових коштiв 
за 2012 рік, Звiт про власний капiтал за 2012 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики 
та iншi пояснювальнi примiтки. 

Відповідальність управлінського персоналу щодо фінансової звітності 
Управлінський персонал ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та 

достовiрне представлення зазначеної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО (IAS), а також надану нам iнформацiю. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та викорис-
тання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових 
звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та за-
стосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обста-
винам. 

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі ре-

зультатів аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Між-
народних Стандартів Аудиту, надання впевненості та етики (далі МСА), Міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку (МСБО (IAS), іншими законодавчими та нормативними 
документами, регулюючими дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської діяльності. 
МСА вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудитор-
ської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттє-
вих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських до-
казів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження 
аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансо-
вих звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарю-
вання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнят-
ність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів.

Аудитором перевiрена достовiрнiсть статей балансу та iнших показникiв фiнансової 
звiтностi, обсяги яких є, на думку аудитора, суттєвими. Суттєвiсть з замовником не обумов-
лювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв визначався 
вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ходi аудиту аудито-
ром отриманi та вивченi шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду пер-
винних документiв, регiстрiв, журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на думку 
аудитора, дають розумнi пiдстави для цього висновку. Стан внутрішнього контролю товари-
ства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робiт, необхідний для формування 
свого погляду про достовiрнiсть підготовленої фінансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах 
та її вiдповiдностi Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), включаючи МСБО. 
Здійснена у процесі аудиту робота не означає проведення повної i всеосяжної перевірки сис-
теми внутрішнього контролю товариства з метою виявлення всіх можливих недолiкiв. Ауди-
тор стверджує, що проведена ним перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для вислов-
лення думки щодо фінансових звітів. Перевірка проводилася з метою одержання 
обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

При складанні висновку аудитор керувався вимогами МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки незалежного ауди-
тора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 
аудитора», а також, враховував вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджені Рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. N 1360.

Основні відомості про емітента ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»
1 Повне найменування Публічне акціонерне товариство «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»
2 Код за ЄДРПОУ 34817671
3 Місцезнаходження товариства 04655, Україна, м. Київ, проспект Московський, 

буд.  34-В
4 Дата державної реєстрації 25.12.2008 р.
5 Основні види діяльності (КВЕД) 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
6 Телефон, факс (044) 499-32-40
Стан бухгалтерського облiку в ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»
Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV Товариство встановило принципи, методи і про-
цедури, що використовувалися для складання фінансової звітності (наказ про облікову полі-
тику №18 від 30.12.2011 р.). Від цього часу облікова політика залишається незмінною. При-
йнята облікова політика товариства не в усіх суттєвих аспектах відповідає МСБО 8 «Облікові 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛОКБАСТЕРКИЇВ»
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політики, зміни в облікових оцінках і помилки». 
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів 

своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безпе-
рервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Товариство вибрало 
журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку з використанням сертифікованої 
бухгалтерської програми. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється мето-
дом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних 
журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Облік повністю автоматизований. Підставою 
для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факти здійснення господар-
ських операцій. Первинні документи складаються під час здійснення господарських операцій, 
а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Інформація, що міститься у при-
йнятих до обліку первинних документів, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку 
в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на 
взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків тотожні відпо-
відним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Господарські операції 
відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Статистична та фінансова звітність складається та подається до відповідних державних 
органів своєчасно.

Повнота та відповідність фінансової звітності ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» встановленим 
нормативам бухгалтерського обліку, зокрема Міжнародним стандартам бухгалтерського об-
ліку 

ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» фінансову звітність за 2012 рік склав за формами встановлени-
ми положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові 
результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал», затвердженими 
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 відповідно до листа Мінфіна, від 
04.01.2013, № 31-08410-06-5/188 «Щодо форм фінансової звітності за 2012 рік». Фінансова 
звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю Товариства, 
підготовленою відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності». За попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 
2011  р., Товариство готувало фінансову звітність за Національними стандартами (положень) 
бухгалтерського обліку. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звіт-
ності складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом 
трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою до-
стовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Придбані нематеріальні активи відображені в обліку на дату переходу на МСФЗ за спра-
ведливою вартістю, використана справедлива вартість як фактична на дату переходу. Бухгал-
терський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта. Кредитове сальдо су-
брахунку 133 «Знос нематеріальних активів» в Головній книзі відповідає даним Балансу за 
статтею «Знос».

При проведенні аналізу визначення складу основних засобів на відповідність критеріям 
МСБО 16 «Основні засоби» аудитором не вдалося отримати достатні аудиторські докази від-
носно справедливої вартості деяких об'єктів основних засобів. Також, зв’язку з неможливістю 
перевірки фактів, які стосуються інвентаризації основних засобів станом на 31.12.2012 р. че-
рез неможливість аудитора бути присутнім при інвентаризації, оскільки призначення нас ауди-
торами відбулося після дати проведення інвентаризації, аудитор не може висловити думку 
щодо зазначених статей. Сума накопиченої амортизації основних засобів за даними бухгал-
терського обліку станом на 31.12.2012 р. становить 1811 тис. грн., залишкова вартість 
1785  тис. грн. Накопичена амортизація складає 50,36% первісної вартості основних засобів. 
Основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права 
власності на товаристві відсутні.

До інвестиційної нерухомості Товариство віднесло нежитлову будівлю, утримувану з ме-
тою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністра-
тивних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Інвестиційна нерухомість первісно 
оцінена за її собівартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Амортизація не 
нараховується. Тестування на зменшення корисності не проводилось, оскільки в цьому немає 
економічного сенсу. Результат такого тестування не буде істотним – різницю складатимуть 
лише витрати, безпосередньо пов’язані з можливою реалізацією.

Фінансові інвестиції первісно оцінені за справедливою вартістю відповідно до МСБО. Дов-
гострокові фінансові інвестиції складають 4984500 грн., із них: 

- зроблені фінансові вкладення в сумі 1858500 грн. на формування статутного капіталу 
ТОВ «Блокбастер-Фуд»;

- вексель простий безвідсотковий, емітований резидентом ТОВ «Еквітас» на суму 
3126000  грн.

У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються інвентаризації запасів станом 
на 31.12.2012 р. через неможливість аудитора бути присутнім при інвентаризації, оскільки 
призначення нас аудиторами відбулося після дати проведення інвентаризації, аудитор не може 
висловити думку щодо зазначених статей. Балансова вартість запасів відображена відповідно 
до МСБО 2 «Запаси» за собівартістю.

Фінансові активи обліковуються за справедливою вартістю відповідно до МСБО 32 «Фі-
нансові інструменти: подання» і §43 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». У 
результаті проведення аудиту встановлено, що для визначення чистої реалізаційної вартості 
дебіторської заборгованості на дату балансу Товариство не відобразило резерв на покриття 
збитків від зменшення корисності, що, на нашу думку, не відповідає МСБО 39 «Фінансові ін-
струменти: визнання та оцінка». Отже, чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованос-
ті слід зменшити на суму нарахованого резерву і зробити коригування фінансових результатів 
підприємства. Інша дебіторська заборгованість відповідає критеріям визнання їх фінансовими 
активами.

Облік касових операції, залишки каси та нормативи витрат на поточні потреби не порушу-
валися. Операції по розрахунковому рахунку велися відповідно до вимог чинного законодав-
ства.

Власний капітал, відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2012 р., становить 
38347 тис. грн., що адекватно аналітичному обліку його структурних складових:

Статутний капітал – 30000 тис. грн.;
Нерозподілений прибуток – 8347 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» відображено в бух-

галтерському обліку у відповідності зі Статутом та складає 30000000 (тридцять мільйонів) 
гривень. Суми, наведені в розділі І пасиву балансу в рядку «Статутний капітал» та за рахунком 

40 «Статутний капітал» Головної книги відповідають даним зареєстрованого статутного капі-
талу за статутними документами станом на 31.12.2012 р.

Статутний капітал сплачено в повному обсязі в строки, передбачені ст. 33 Закону «Про 
господарські товариства». Сума сплаченого статутного капіталу становить 30000000 (трид-
цять мільйонів) гривень.

Правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структура та призначен-
ня в товаристві станом на 31 грудня 2012 р. відповідає вимогам Міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку. 

Розрахунки Товариства з працівниками по заробітній платі, з бюджетом, по соціальному 
страхуванню станом на 31.12.2012 р. проводились згідно діючого законодавства та за вста-
новленими нормами.

Фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю відповідно до §43 МСБО 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

Інвентаризації активів та зобов’язань за звітний період, яка передбачена п. 1 ст. 10 Закону 
України від 16 липня 1999 р. N 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» та п. 12 Порядку подання фінансової звітності № 419 від 28.02.2000 р. зі змінами та 
доповнення, проводилась на підставі наказу №20 від 01.11.2012 р. Надлишків та нестач мате-
ріальних цінностей не виявлено.

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі пер-
винних документів, передбачених статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV. За результатами аудиторської 
перевірки встановлено, що дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових ві-
домостях, наданих аудиторам стосовно доходів товариства за 2012 рік відповідають первин-
ним документам. На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від 
звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». За ре-
зультатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в 
журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат То-
вариства за 2012 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.  
Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2012 рік в усіх суттєвих аспектах повно і 
достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства, а також розкриває 
інформацію про них.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан емітента ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» та призвести до значної 
зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок». В ході перевірки було встановлено, що дії, які можуть 
вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» та призвести до значної 
зміни вартості його цінних паперів, за звітний період не відбувалися.

Підстава для модифікованого висновку 
Підстава для модифікації аудиторського висновку по фінансовій звітності за рік, що за-

кінчився 31 грудня 2012 року: за виключенням статей основних засобів та запасів, які ми не 
змогли перевірити, в зв’язку з тим, що не наглядали за проведенням інвентаризації, та за на-
явності корегувань, якщо такі були б необхідні в разі можливості перевірки нами вищезазна-
чених статей, також нам не вдалося отримати достатні аудиторські докази відносно деяких 
об'єктів основних засобів, включених в дану фінансову звітність згідно МСФО за балансовою 
вартістю на 31 грудня 2012 року. Ми не можемо оцінити ефект даного спотворення на звіт-
ність за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року.

Умовно-позитивний висновок
На наш погляд, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йде мова в по-

передньому параграфі, звітність ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» представляє справедливо фінан-
совий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року і також результати діяльності, зміни в 
капіталі учасників і рух грошових коштів, за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інша допоміжна інформація відповідно вимог до аудиторського висновку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджені 
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. N 1360

Підтвердження відповідності вартості чистих активів ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» вимогам 
чинного законодавства

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звіт-
ності). 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звіт-
ного періоду становить 8347 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8347 тис. грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець по-
переднього періоду становить 9639 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих ак-
тивів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 
9639  тис. грн. 

Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скори-
гованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, 
що розкриває ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» та подає до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю 

Суттєвих невідповідностей мiж фінансовою звiтнiстю, що перевірялася та іншою 
iнформацiєю, що розкривається керівництвом та подається до НКЦПФР разом з фінансовою 
звiтнiстю, аудиторами не виявлено.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів ПАТ «БЛОКБАСТЕР-
КИЇВ» за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства»

Стосовно виконання значних правочинiв (10% i більше вартості активів товариства) за 
даними фінансової звiтностi за звітний період, встановлено: 

- Оренда нежитлового приміщення (договір №1 від 01.12.2009 р.) ‹10% вартості активів 
Товариства;

- Оренда нежитлового приміщення (договір б/н від 20.08.2009 р.) ‹10% вартості активів 
Товариства;

- Оренда нежитлового приміщення (договір №1 від 05.01.2011 р.) ‹10% вартості активів 
Товариства;
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- Компенсація комунальних, експлуатаційних витрат (договір №1 від 01.12.2009 р.) ‹10% 
вартості активів Товариства;

- Постачання електроенергії (договір №10931 від 20.05.2009 р.) ‹10% вартості активів То-
вариства;

- Нарахування відсотків по емітованим облігаціям (договір №1 від 23.12.2010 р. та договір 
№2 від 24.12.2010 р.) ‹10% вартості активів Товариства.

Правочини, вчинені відповідно до вимог Розділу XIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, 
ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ Закону України, від 17.09.2008, № 514-VI «Про 
акціонерні товариства». Предмет правочину не поділений відповідно до порядку прийняття 
рішень про вчинення значного правочину.

Стан корпоративного управління відповідно до Закону України «Про акціонерні товари-
ства»

Стан корпоративного управління Товариством можливо оцінити на даний час як задовіль-
ний. 

Аналіз показників фінансового стану
Для характеристики фінансового стану ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ», доцільно використову-

вати аналіз показників платоспроможності та фінансової стабільності товариства. Здійснений 
аналіз дасть змогу реально оцінити співвідношення між заборгованістю товариства і його ак-
тивами, структуру активів, доцільність величини матеріально-виробничих запасів, дебітор-
ської заборгованості тощо.

На підставі отриманих облікових даних фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р. ха-
рактеризується наступними даними (табл. 1):

Табл. 1
Показники
фінансового стану 
Дійсне значення
станом на 31.12.2011 р. 
Дійсне значення
станом на 31.12.2012 р. 
Теоретичне значення 
Відхилення
+/-
Коефіцієнт абсолютної ліквідності: К1 
0,01 
0,01 
0,25-0,5 
-
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття): К2 
3,4 
3,3 
1,0-2,0 
-0,1
Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії): К3 
0,4 
0,4 
0,25-0,5 
-
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (коефіцієнт структури капіталу, фі-

нансування): К4 
1,6 
1,6 
>0
збільшення 
-
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) розраховується як відношення величини грошових 

засобів до величини поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2012 рік до-

рівнює 0,01, тоді як оптимальне значення цього показника має бути 0,25-0,5. Коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності характеризує платоспроможність товариства і показує, яку частину корот-
кострокових зобов’язань товариство має можливість негайно погасити. Показник абсолютної 
ліквідності показує, що на дійсний час Товариство не має можливості погасити в терміновому 
порядку свої поточні зобов’язання. 

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (К2) характеризує достатність оборотних 
коштів товариства для погашення своєї заборгованості і показує, скільки грошових оди-
ниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов’язань. Станом 
на 31.12.2012 р. цей коефіцієнт дорівнює 3,3 (31.12.2011 р. – 3,4). Це означає, що на 
кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань приходиться 3,4 одиниці оборот-
них активів. Згідно Методики №81 та Методики №22 таке значення коефіцієнта покриття 
свідчить про те, що оборотні активи товариства дозволяють йому повністю розрахуватися 
за своїми поточними зобов’язаннями, оптимальне значення даного коефіцієнта дорівнює 
1,0 – 2,0.

Фінансова стійкість товариства оцінюються за допомогою коефіцієнта покриття 
зобов’язань власним капіталом та коефіцієнта фінансової автономії.

Коефіцієнт фінансової автономії (К3) розраховується як відношення величини власного 
капіталу до величини загальної суми господарських засобів. Міжнародною практикою вста-
новлено, що значення цього коефіцієнта повинно бути не менш ніж 0,5. На ПАТ «БЛОКБАСТЕР-
КИЇВ» станом на 31.12.2012 р. він дорівнює 0,4, а отже, всі зобов’язання Товариства не можуть 
бути повністю покриті за рахунок власного капіталу.

Показник коефіцієнту структури капіталу (К4) визначає вартість залучених Товариством 
коштів в розрахунку на 1 грн. власних. На ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» станом на 31.12.2012 р. 
значення цього коефіцієнта дорівнює 1,6, що свідчить про фінансову залежність цього Това-
риства від кредиторів та інвесторів. 

1 Назва аудиторської фірми ТОВ Аудиторська фірма «Компанія «Тетра-Аудит»
2 Код ЄДРПОУ 32664506
3 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяль-

ності; ким видано Свідоцтво №3275 видане Аудиторською палатою України 30.10.2003 р. за 
рішенням №128, чинне до 06.08.2013 р.

4 Місцезнаходження 01103, Україна, м. Київ, 
вул. Кіквідзе, 14-В ЛІТ. А
5 Телефон (факс) (044)463-66-61
6 Дата та номер договору на проведення аудиту № 15/2013-А від 21.01.2013 р.
7 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 21.01.2013 р. по 04.04.2013 р.
8 Дата аудиторського висновку 04 квітня 2013 р.
Аудитор 
АФ «Компанія«Тетра-Аудит» Буша О.В.
- Сертифікат серії А № 006160
Директор АФ «Компанія«Тетра-Аудит» Буша О.В.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії (дата)
Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

http://blockbuster-kyiv.pat.
ua/ 

в мережі 
Інтернет

11.04.2013

(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правління Шишкін А.В.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 04.03.2013
(дата)

Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНСМАШ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04832737;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 790-98-70, (056) 790-98-71;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: transmash@t-mash.dp.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням чергових Загальних зборів ПрАТ «Трансмаш» (Протокол №1/2013 від 12.04.2013 р.):
Припинено повноваження членів Правління ПрАТ «Трансмаш»: - члена Правління Дени-

сенко Андрія Вікторовича, паспорт АЕ 187037, виданий Верховцевським МВ УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 28.09.1996 р. На посаді перебував з 12.04.2011 р. до 12.04.2013 р.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочину у сфері гос-
подарської, службової діяльності не має. 

- обрано членом Правління Бекірова Ельдара Рустемовича, паспорт МА 626626, виданий 
Охтирським МРВ УМВС України в Сумській обл. 14.04.1999 р.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочину у сфері 
господарської, службової діяльності не має.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління - Генеральний директор І.Є. Коваленко

12.04.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА 
«ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код за ЄДРПОУ 00953674, місцезнаходження: 52410, Дніпропетровська область, Со-
лонянський район, село Сурсько-Михайлівка, вулиця Кірова, будинок 82) повідомляє про 
доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 29 квітня 2013 
року об 11:00 годині за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, село Сур-
сько - Михайлівка, вул. Кірова, будинок 82, кімн.1.

Порядок денний доповнити наступним питанням:
7. Внесення змін до складу ліквідаційної комісії.

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
повідомляє про внесення змін до особливої інформації емітента «інформація про прий-

няття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статут-
ного капіталу емітента» опублікованої в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» від 02.04.2013 р. №63, а саме:

Частину речення першого абзацу повідомлення «на засіданні Наглядової ради ПАТ «ФК 
«Сучасні кредитні технології (місце проведення засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. 
Леніна, буд. 30, к. 32) прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ФК 
«Сучасні кредитні технології» б/н від 28.03.2013 р.)» читати у наступній редакції «на черго-
вих Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (місце проведення 
засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304) прийнято рішення (про-
токол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» б/н від 
28.03.2013 р.)»

два перші речення другого абзацу повідомлення «На засіданні були присутні члени 
Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, що складає 100% присутності. За рішення 
про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства проголосувало «за» 3 чле-
ни Наглядової ради, що складає 100% голосів» читати у наступній редакції «Кворум 
чергових загальних зборів склав 94,3772 % від загальної кількості голосуючих акцій. 
За рішення про розміщення облігацій проголосувало 47 188 595 голосів, що складає 
100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів 
Товариства»

Директор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» Рибальченко Л.В.
12.04.2013 р.

Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНСМАШ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04832737;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 790-98-70, (056) 790-98-71;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: transmash@t-mash.dp.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням чергових Загальних зборів ПрАТ «Трансмаш» (Протокол №1/2013 від 12.04.2013 р.):
Припинено повноваження членів Правління ПрАТ «Трансмаш»: - члена Правління Дени-

сенко Андрія Вікторовича, паспорт АЕ 187037, виданий Верховцевським МВ УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 28.09.1996 р. На посаді перебував з 12.04.2011 р. до 12.04.2013 р.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочину у сфері гос-
подарської, службової діяльності не має. 

- обрано членом Правління Бекірова Ельдара Рустемовича, паспорт МА 626626, виданий 
Охтирським МРВ УМВС України в Сумській обл. 14.04.1999 р.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочину у сфері 
господарської, службової діяльності не має.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління - Генеральний директор І.Є. Коваленко

12.04.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА 
«ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код за ЄДРПОУ 00953674, місцезнаходження: 52410, Дніпропетровська область, Со-
лонянський район, село Сурсько-Михайлівка, вулиця Кірова, будинок 82) повідомляє про 
доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 29 квітня 2013 
року об 11:00 годині за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, село Сур-
сько - Михайлівка, вул. Кірова, будинок 82, кімн.1.

Порядок денний доповнити наступним питанням:
7. Внесення змін до складу ліквідаційної комісії.

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
повідомляє про внесення змін до особливої інформації емітента «інформація про прий-

няття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статут-
ного капіталу емітента» опублікованої в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» від 02.04.2013 р. №63, а саме:

Частину речення першого абзацу повідомлення «на засіданні Наглядової ради ПАТ «ФК 
«Сучасні кредитні технології (місце проведення засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. 
Леніна, буд. 30, к. 32) прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ФК 
«Сучасні кредитні технології» б/н від 28.03.2013 р.)» читати у наступній редакції «на черго-
вих Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (місце проведення 
засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304) прийнято рішення (про-
токол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» б/н від 
28.03.2013 р.)»

два перші речення другого абзацу повідомлення «На засіданні були присутні члени 
Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, що складає 100% присутності. За рішення 
про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства проголосувало «за» 3 чле-
ни Наглядової ради, що складає 100% голосів» читати у наступній редакції «Кворум 
чергових загальних зборів склав 94,3772 % від загальної кількості голосуючих акцій. 
За рішення про розміщення облігацій проголосувало 47 188 595 голосів, що складає 
100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів 
Товариства»

Директор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» Рибальченко Л.В.
12.04.2013 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 16 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРИКОТАЖНА ФiРМА «АРНiКА»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Чернівецька обл., 58000, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 6
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00307543
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0372) 52-30-95
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00№352861
1.7. Дата державної реєстрації: 16.03.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-trikotazhna-f-rma-arn-ka
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2118 1813
Основні засоби (за залишковою вартістю) 535 600
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1061 246
Сумарна дебіторська заборгованість 511 960
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 3
Власний капітал 290 661
Статутний капітал 32 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -695 -389
Довгострокові зобов’язання 61 80
Поточні зобов’язання 1767 1072
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2.38 -2.91
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 2.38 -2.91
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 127538 127538
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

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

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

0 0

Вартість чистих активів 290 661
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента: Голова Правлiння - Козлова Тетяна Микитiвна; 

Член Правлiння - Кудерко Тетяна Iванiвна; Головний бухгалтер, Член Правлiння - Буряк 
Марiя Павлiвна; Член Правлiння - Гасюк Василь Дмитрович; Член Правлiння - Урсу Олена 
Костянтинiвна; Голова Наглядової ради - Снесар Тетяна Валентинiвна; Член Наглядової ради 
- Лакуста Тетяна Iванiвна; Член Наглядової ради - Придатко Iгор Миколайович; Голова 
Ревiзiйної комiсiї - Гуска Володимир Миколайович.

Інформація про засновників емітента: Засновником ВАТ «ТФ «Арніка» є держава в особi 
регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiвецькiй областi 
(рiшення №14-АТ-АТ вiд 21.02.1994 року). Станом на 31.12.12р. Фонд держмайна акцiями 
товариства не володiє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 21.11.2011, № свідоцтва про реєстрацію випуску - 

27/25/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Чернiвецьке територiальне управлiння Держав-
ної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA4000132039, тип цінного паперу - 
акція проста бездокументарна іменна, форма існування - бездокументарні іменні, 
номінальна вартість - 0.25 грн., кількість - 127538 шт., загальна номінальна вартість - 
32884.5 грн., частка у статутному капіталі 100 %. Акції розміщено повністю. Протягом 
звiтного року цiннi папери емiтента на органiзовано оформлених та зовнiшнiх ринках не 
розмiщувались. Заяви про внесення до лiстингiв не подавались.

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

Змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній сис-
темі України у звітному році не було.

6. Інформація про загальні збори
У 2012р. загальні збори акціонерів не скликались, так як на протязі 2009-2011рр. збори 

скликались 4 рази, але не відбулись через відсутність кворуму, і у 2012 році наявність кво-
руму не передбачалась. 

7. Інформація про дивіденди
Дивiденди за пiдсумками звiтного та попереднього звiтному рокiв не нараховувались та 

не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
ТОВ «Аудиторська фірма «Юрек-Аудит» (код ЄДРПОУ 22841651, Свідоцтво про внесення в 

Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1385, що видане рішенням АПУ № 98 від 26.01.2001 
року). Загальний висновок: На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться 
у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», отримані аудиторські докази 
є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки 
про те, що фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «Трикотажна фірма «Арніка» 
в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство ста-
ном на 31.12.2012 р. згідно з Національними положеннями (стандартами) фінансової звітності в 
Україні, визначеними в якості концептуальної основи фінансової звітності. В ході перевірки ауди-
тори не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
15.04.2013, річна інформація опублікована на сторінці в мережі Інтернет  
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-trikotazhna-f-rma-arn-ka 15.04.2013. 

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння Козлова Тетяна Микитiвна 15.04.2013.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОФІРМА «ПРОВЕСІНЬ» 

(надалі ПАТ «Агрофірма «Провесінь» або Товариство), ідентифікаційний код 
00854400, юридична адреса: 79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, повідомляє, 
що порядок денний загальних зборів акціонерів, що призначені на 26 квітня 2013 року 
о 10.00 год. за  адресою: 79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, в приміщенні 
актового залу ПАТ  «Агрофірма «Провесінь» (другий поверх адміністративного будин-
ку) (повідомлення було опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» №60 від 28.03.2013р.) доповнено питанням №9 наступно-
го змісту:

9. Про укладення колективного договору ПАТ «Агрофірма «Провесінь» на 2013-2017 
роки.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬХОВАТКА», 
що знаходиться за адресою: 63212, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Вільхуват-

ка, вул. Леніна, буд.1, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуть-
ся «17» травня 2013 року о 1100 за адресою: 63212, Харківська обл., Нововодолазький рн, 
с. Вільхуватка, вул. Леніна, буд.1, у адміністративній будівлі у кабінеті Голови правління. Ре-
єстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться «17» травня 2013 року 
з 10-00 години до 10-45 години за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 13.05.2013р.

Порядок денний зборів:(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 

рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової ради.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

14. Про внесення змін до статуту Товариства.
15. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року 

у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними 
останньої фінансової звітності Товариства.

16. Про розподіл прибутку(збитків) за результатами діяльності Товариства за 2012 рік. 
Затвердження розміру річних дивідендів.

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

Звітний Попередній 
Усього активів  23 244,0 9 176,0
Основні засоби  525,0 2 657,2
Довгострокові фінансові інвестиції  - 1 204,7
Запаси та товари разом 7222,9 3827,5
Сумарна дебіторська заборгованість  15481,7 1173,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,4 110,0
Власний капітал  10580,0 -376,1
Статутний капітал 0,3 0,3
Додатковий капітал  (дооцінка ОЗ, перейшла в прибуток при 
продажу)

0,0 1715,1

Нерозподілений прибуток 10579,7 -2091,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12664,0 9552,1
Чистий прибуток (збиток) 12671,2 2557,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000,00 30 000,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 33

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 63212, Харківська обл., Ново-
водолазький р-н, с. Вільхуватка, вул. Леніна, буд.1, у адміністративній будівлі у приміщенні 
бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 
години до 13 години). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- в день проведення Зборів — також у місці їх проведення за адресою: 63212, Харків-
ська обл., Нововодолазький р-н, с. Вільхуватка, вул. Леніна, буд.1, у адміністративній будів-
лі у кабінеті Голови правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Прав-
ління Бутенко В.А.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників 
акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ.

тел. (05740) 6-83-01.
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНiВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ 

ПiДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛiГРАФiЯ»
Додаток 45 

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Чернiвецька 

обласна друкарня» корпоративне пiдприємство 
ДАК «Укрвидавполiграфiя»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

02469698

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

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/prat-chern-
vetcka-oblasna-drukarnia

Голова правлiння  Кшиш Вiктор Володимирович.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
ТА ПРО МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА 

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕМ ЛАйФ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «CТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕМ ЛАЙФ» (нада-

лі - Товариство) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 
2008 року № 514-VI із змінами і доповненнями, повідомляє Вас про те, що позачерговими 
Загальними зборами акціонерів Товариства від 10 квітня 2013 року було прийнято рішен-
ня про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості 
простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових 
внесків на 552 797,00 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 00 копі-
йок) до розміру 46 500 000,00 (сорок шість мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).

У зв’язку з вищезазначеним рішенням, позачергові Загальні збори акціонерів Товари-
ства прийняли рішення здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердили 
протокол рішення про приватне розміщення акцій Товариства на наступних  умовах:

Розміщуються акції прості іменні у кількості 552 797 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі сім-
сот дев’яносто сім) штук, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну номі-
нальну вартість 552 797,00 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 
00  копійок). 

Усі акціонери мають рівні права на придбання акцій Товариства, щодо яких прийнято 
рішення про приватне розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у за-
гальній кількості простих акцій.

Форма існування акцій Товариства – бездокументарна. 
Не передбачається розміщення привілейованих акцій. 
Ціна розміщення:
Станом на дату прийняття рішення про Проведення Загальних зборів Товариства но-

мінальна вартість однієї простої іменної акції Товариства складає 1 (одна) гривня 00 копі-
йок. Відповідно до незалежного звіту про оцінку ринкової вартості пакету акцій ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕМ ЛАЙФ» від «04» 
березня 2013 року проведеного Приватним підприємством «ЛЮАЖ» станом на «04» бе-
резня 2013 року (Рецензія Товариства з обмеженою відповідальністю «Е.Р.С.Т.Е.» від 
«04» березня 2013 року) Протоколом засідання Наглядової Ради Товариства б/н від 
«04»  березня 2013 року затверджено ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції 
Товариства у розмірі 1,39 гривень (одна гривня тридцять дев’ять копійок). Відповідно до 
ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями) акції 
додаткового випуску акціонерного товариства повинні розміщуватись за ціною, не ниж-
чою за їх ринкову вартість, а також не меншою за їх номінальну вартість. Акції додатково-
го випуску Товариства розміщуватимуться за ціною 126,63 (сто двадцять шість гривень 
63 копійки) гривень за 1 (одну) акцію, що вище номінальної та ринкової вартості.

Умовами розміщення акцій не передбачається отримання уповноваженими особами 
Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого 
переважного права на придбання акцій.

З метою використання свого переважного права на придбання акцій акціонер Товари-
ства у строк з «11» квітня 2013 року до «24» червня 2013 року включно подає уповнова-
женій особі Товариства, особисто або через уповноваженого представника, письмову 
заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка до-
рівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено 
його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним 
придбаваються. Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відпо-
відної кількості акцій.

Розміщення акцій Товариства на першому і другому етапах починається, провадиться 
і закінчується за адресою:

м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 3, поверх 3, зал-засідань «Амстердам».
Строк розміщення з «25» червня 2013 року по «15» липня 2013 року (включно). Дата 

початку розміщення «25» червня 2013 року; дата закінчення розміщення «15» липня 2013 
року.

Дати початку та закінчення першого етапу проведення розміщення акцій – з 
«25»  червня 2013 року по  «05» липня 2013 року (включно). 

На першому етапі розміщення укладається договір купівлі-продажу акцій з акціоне-
ром, який реалізував своє переважне право, а саме надав заяву та сплатив 100% вартос-
ті акцій, що ним придбаваються.

Дати початку та закінчення другого етапу проведення розміщення акцій – з «06» лип-
ня 2013 року до 18-00 «15» липня 2013 року. На другому етапі реалізуються акції, які не 
були розміщені протягом першого етапу. 

Для придбання акцій на другому етапі акціонер Товариства протягом другого етапу 
подає уповноваженій особі Товариства, особисто або через уповноваженого представни-
ка, заяву із зазначенням кількості акцій, яку він бажає придбати. У день подання заяви на 
ії підставі укладається договір купівлі-продажу акцій. Повна оплата згідно договорів, 
укладених на другому етапі, повинна бути здійснена до дня затвердження Наглядовою 
Радою Товариства результатів приватного розміщення акцій.

Оплата акцій здійснюється виключно шляхом грошових внесків у безготівковій формі 
в іноземній вільноконвертованій валюті – доларах США, згідно з умовами приватного роз-
міщення акцій на розрахунковий рахунок №26503004121010, відкритий в Філії «КІБ» ПАТ 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300379, м. Київ, за рахунок власних коштів акціонерів. 

Оплата здійснюється за офіційним курсом НБУ на «10» квітня 2013 року, який скла-
дає 799,30 гривень (сімсот дев’яносто дев’ять гривень тридцять копійок)  за 100 (сто) 
доларів США.

Умовами даного розміщення передбачається дострокове закінчення приватного роз-
міщення акцій, у  разі,  якщо  запланований  обсяг акцій буде розміщено достроково та 
повністю сплачено, але не раніше першого дня другого етапу розміщення.

Результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій То-
вариства повинні бути затверджені Наглядовою Радою Товариства не пізніш, ніж 60 днів 
після закінчення розміщення акцій.

Після реєстрації в Національній (Державній) комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України випуску акцій та отримання тимчасового свідоцтва про випуск простих 
іменних акцій Товариством будуть здійснені необхідні дії для розміщення тимчасового 
глобального сертифікату. Після закінчення терміну розміщення акцій Наглядової Радою 
Товариства будуть затверджені результати розміщення акцій та звіт про результати при-
ватного розміщення акцій.

У випадку неповного розміщення акцій результати розміщення акцій та звіт про ре-
зультати приватного розміщення акцій затверджується Наглядовою Радою згідно фак-
тично розміщеного та сплаченого обсягу. Після реєстрації в Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку України звіту про результати приватного розміщення акцій та 
отримання свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій Товариством будуть 
здійснені необхідні дії для розміщення постійного глобального сертифікату.

Строк повернення коштів при відмові від приватного розміщення акцій – тридцять 
днів з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства.

12 квітня 2013 року
_______________________ 
Голова Правління 
ПрАТ «СК «Фідем Лайф»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «CТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕМ ЛАйФ»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ПОБУТ»

Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
 «Побут»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

03058112

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

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-pobut ;
http://stockmarket.gov.ua

Голова правлiння  Кiрiта Свiтлана Яковлiвна.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14311614;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, буд. 53;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-03;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: aodaz@a-teleport.com;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.aodaz.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
Рішення про призначення (переобрання) Голови правління прийнято загальними збора-

ми акціонерів АТ «ДАЗ» 11.04.2013 р. Призначення (переобрання) посадової особи виконано 
на підставі протоколу загальних зборів акціонерів № 17 від 11.04.2013 р.

Посадова особа Бобко Валерій Андрійович, призначена на посаду Голова Правління. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0005%. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник голови правління з економіки та 
фінансів АТ «ДАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 150 акцій.

Рішення про призначення (переобрання) членів правління та наглядової ради прийнято 
загальними зборами акціонерів АТ «ДАЗ» та наглядовою радою 11.04.2013 р. Призначення 
(переобрання) посадових осіб виконано на підставі протоколів загальних зборів акціонерів 
№ 17 від 11.04.2013 р. та наглядової ради № 167 від 11.04.2013 р.:

- посадова особа Яцуба Андрій Володимирович, призначена на посаду Перший заступ-
ник голови правління-головний інженер. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
9,0442%. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом своєї діяльності: майстер, начальник цеху АТ «ДАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 2966356 акцій;

- посадова особа Шурупова Ірина Юліївна, призначена на посаду Заступник голови прав-
ління - фінансовий директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Строк, 
на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
головний бухгалтер АТ «ДАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій;

- посадова особа Фандєєв Вячеслав Миколайович, призначена на посаду Заступник го-
лови правління з комерційних питань-комерційний директор. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0611%. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом своєї діяльності: заступник голови правління по кадрам та режиму АТ 
«ДАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20037 акцій;

- посадова особа Захарченко Віктор Анатолійович, призначена на посаду Заступник го-
лови правління-директор з зовнішньоекономічної діяльності. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: начальник управління ЗСМ та ЗП АТ «ДАЗ». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій;

- посадова особа Константинов Валерій Васильович, призначена на посаду Заступник 
голови правління з вексельних операцій та цінних паперів. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: генеральний директор ЗАТ «Укрспецтехніка».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій;
- посадова особа Морозенко Роман Євгенійович, призначена на посаду Заступник го-

лови правління-директор з розвитку. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: заступник директора виробництва заводу, начальник механічного цеху АТ «ДАЗ». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій;

- посадова особа Балюра Володимир Григорович, призначена на посаду Заступник го-
лови правління з кадрів та соціально-побутовим питанням – начальник УК та СКП. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0009%. Строк, на який призначено особу: три роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник управління з кадрів та 
режиму АТ «ДАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 300 акцій;

- посадова особа Пестова Світлана Анатоліївна, призначена на посаду Член правління, 
головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Строк, на який 

призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: за-
ступник головного бухгалтера-начальник загального сектору. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 100 акцій;

- посадова особа Орлов Сергій Федорович, призначена на посаду Голова Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Строк, на який призначено 
особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник на-
чальника ВДВ, перший заступник директора з виробництва «АТ «ДАЗ». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 2000 акцій;

- посадова особа Цибулін Володимир Петрович, призначена на посаду Заступник голови На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Строк, на який призна-
чено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник тех-
бюро, голова профкому АТ «ДАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 акцій.

- посадова особа Лясковський Микола Олександрович, призначена на посаду Секретар 
Наглядової ради (корпоративний секретар товариства). Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0,006%. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: начальник бюро соціально-економічного аналізу та іннова-
цій, управляючий внутрішньозаводським банком. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 2000 акцій;

- посадова особа Константинов Кирило Валерійович, призначена на посаду Член Нагля-
дової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено 
особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інженер управ-
ління зовнішніх зв’язків і збуту продукції, начальник бюро корпоративного розвитку. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій;

- посадова особа Лукієнко Ганна Володимирівна, призначена на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено осо-
бу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економіст відділу 
урегулювання зовнішніх зобов’язань, начальник аналітичного бюро АТ «ДАЗ». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій;

- посадова особа Нічушкіна Людмила Олексіївна, призначена на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено особу: 
три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ЗАТ 
«Укрспецтехніка». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій;

- посадова особа Чехлата Валентина Петрівна, призначена на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Строк, на який призначено 
особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник від-
ділу цінних паперів, начальник департаменту корпоративних відносин. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 100 акцій.

Рішення про призначення (переобрання) членів ревізійної комісії прийнято загальними 
зборами акціонерів та ревізійною комісією АТ «ДАЗ» 11.04.2013 р. Призначення (переоб-
рання) посадових осіб виконано на підставі протоколів загальних зборів акціонерів № 17 від 
11.04.2013 р. та ревізійної комісії від 11.04.2013 р.:

- посадова особа Онуфрієнко Іван Петрович, призначена на посаду Голова Ревізійної 
комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Строк, на який призначено 
особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ДП 
«Авіаагрегат», інженер-методист АТ «ДАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 2000 акцій;

- посадова особа Рожков Віктор Іванович, призначена на посаду Заступник голови ре-
візійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0007%. Строк, на який 
призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: за-
ступник начальника економічного відділу, начальник економічного відділу АТ «ДАЗ». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 240 акцій;

- посадова особа Карнов Димитрій Валентинович, призначена на посаду Секретар Ре-
візійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0004%. Строк, на який 
призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: на-
чальник бюро собівартості та цін економічного відділу АТ «ДАЗ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 120 акцій.
Посадові особи АТ «ДАЗ» згоду на розкриття паспортних даних не надали, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
3. Підпис

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

Голова правління Бобко В.А
12.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Цари-
чанський завод мінводи»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00377101;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://00377101.infosite.com.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДИКА ОРХIДЕЯ, УКРАЇНА»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Дика 
Орхiдея, Україна»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33781592;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну 

інформацію: http://wildorchid.com.ua.
Генеральний директор Голiней Оксана Юрiївна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМДЕТАЛЬ»

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Ремдеталь»;
Організаційно–правова форма: Акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 24241429;
Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28-А;
Телефон/ факс: (056) 372-90-03;
Електрона поштова адреса: rem@emitent.net.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: prat-remdetal.orbita.dp.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.

Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів які відбулись 11.04.2013 року, при-

пинили повноваження у зв’язку з закiнченням їх термiну, наступні посадові особи 
Товариства:

Голова наглядової ради Климовська Тетяна Валерiївна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями емітента не володіє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді з 
14.12.2011 року по 11.04.2013 року.

Член наглядової ради Малюк Олександр Антонович (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Акціями емітента не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посаді з 14.12.2011 
року по 11.04.2013 року.

Захарова Любов Миколаївна, головний бухгалтер, звільнена з посади шляхом 
припинення безстрокового трудового договору – за власним бажанням, наказ керів-
ника підприємства №1/04-13 від 11.04.2013 року. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Акціями емітента не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді з 23.12.2011 року.

Загальними зборами акціонерів, які відбулись 11.04.2013 року (протокол річних 
загальних зборів акціонерів №б/н від 11.04.2013 року) обрано членами наглядової 
ради Товариства:

Мартиновського Валерія Павловича (посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Володіє 49,0098% акцій емітента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. В попередній звітний період на керiвних по-
садах емiтента не перебував. Обраний на посаду голови наглядової ради (протокол 
засідання наглядової ради №б/н від 11.04.2013 року). Зазначена особа обрана на по-
саду з терміном повноважень вiдповiдно до статуту.

Климовську Тетяну Валеріївну (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Акціями емітента не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Попередня посада – член Наглядової ради емітента. Зазна-
чена особа обрана на посаду з терміном повноважень вiдповiдно до статуту.

Салко Наталія Іванівна – прийнята на посаду головного бухгалтера шляхом 
укладення безстрокового трудового договору, наказ керівника підприємства 
№2/04-13 від 11.04.2013 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Акціями емітента не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Попередня посада – головний бухгалтер ТОВ «Газони 
України».

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

Директор ПрАТ «Ремдеталь» Деркач А.Д.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРІЖХЛІБ»,

код ЄДРПОУ: 00381522; 50085, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 
Георга Отса, 6 (тел./факс: (0564) 66-13-35; електронна поштова адреса: dima@krhleb.
dp.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: www.00381522.smida.gov.ua).

Рішенням загальних зборів акціонерів від 12 квітня 2013 року (протокол 
№1/2013 від 12.04.2013 року), в зв’язку з переобранням органів управління това-
риства, звільнено:

1. Голову Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серії ЕА №919281, 
виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 17 квітня 2002 року), яка 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. На посаді перебувала з 
06 вересня 2012 року по 12 квітня 2013 року.

2. Члена Наглядової Ради Корпусенко Сергія Володимировича (паспорт серії ЕА 
№596473, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 16 лютого 
1999 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. На 
посаді перебував з 06 вересня 2012 року по 12 квітня 2013 року.

Звільнені посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

Рішенням загальних зборів акціонерів від 12 квітня 2013 року (протокол №1/2013 
від 12.04.2013 року), в зв’язку з переобранням органів управління товариства, обрані:

1. Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт серії ЕА №919281, 
виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 17 квітня 2002 року), 
яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї 

діяльності обіймала наступні посади: в.о. голови правління ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ», голова 
правління ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ», директор ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ». На посаду обрана терміном 
на три роки.

2. Член Наглядової Ради Корпусенко Сергій Володимирович (паспорт серії ЕА 
№596473, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 16 лютого 
1999 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. 
Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: менеджер з продажу ТОВ «ТД 
«МЕГАПОЛІС», начальник відділу з продажу ТОВ «СКАРЛЕТ», водій ПАТ «Кіровоград-
ський хлібозавод». На посаду обраний терміном на три роки.

3. Член Наглядової Ради Постолатій Артем Сергійович (паспорт серії НЕ №435875, 
виданий Маньківським РВУМВС України в Черкаській області, виданий 28 липня 2006 
року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Про-
тягом своєї діяльності обіймав наступні посади: директор ТОВ «Формула ТТГ» ЛТД. На 
посаду обраний терміном на три роки.

Рішенням Наглядової ради від 12 квітня 2013 року (протокол №2013/04/12 від 
12.04.2013 року) головою Наглядової ради обрано:

Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серії ЕА №919281, виданий Кіровським 
РВ УМВС України в Кіровоградській області 17 квітня 2002 року), яка володіє часткою 
у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї діяльності обійма-
ла наступні посади: в.о. голови правління ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ», голова правління ПрАТ 
«ПАЛЯНИЦЯ», директор ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ». На посаду обрана терміном на три роки.

Обрані посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ» Нікульніков Василь Васильович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05496655;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49051 м. Днiпропетровськ вул. Журналiстiв, буд. 

9-А;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 31-17-05, (0562) 31-17-08;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: peu@optima.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.peu.dp.ua, stockmarket.gov.ua;
1.8. Вид особливої інформації відповідно: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2. Текст повідомлення

На пiдставi Протоклу № 1/2013 вiд 12.04.2013 р. виникла особлива iнформацiя щодо 
змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Звільнено Голова Ревізійної комісії Гаупт Тетяна Юріївна (посадова особа не надала 
згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства та перебувала на данiй посадi з 25.02.2011 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Звільнено Член Ревізійної комісії Журавель Любов Миколаївна (посадова особа не 
надала згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства та перебувала на данiй посадi з 25.02.2011 року. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Звільнено з посади Голови Наглядової Ради Миколайчук Оксана Анатоліївна (поса-
дова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Миколайчук О.А. зали-
шилась членом у складі Наглядової Ради. Посадова особа не володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства та перебувала на данiй посадi з 25.02.2011 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Призначено Голова Ревізійної комісії Антонов Андрій Вячеславович (посадова особа 
не надала згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства та призначено терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які 
обіймала особа: Викладач кафедри соціальних дисціплин Дніпропетровського гумані-
тарного університету. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має.

Призначено Член Ревізійної комісії Журавель Любов Миколаївна (посадова особа 
не надала згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства та призначено терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які 
обіймала особа: менеджер з персоналу, ПАТ «Променерговузол». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Призначено на посаду Голови Наглядової Ради Антонова Людмила Федорiвна (поса-
дова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства. Строк, на який призначено особу, не визна-
чено. Інші посади, які обіймала особа: не працює (пенсіонер). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правлiння Волощенко Людмила Iларiонiвна

25.05.2012 р.
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«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами 

«ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
(Протокол № 1/13 від 23 січня 2013 року)

ЗМІНИ
до ПРОСПЕКТУ

емісії інвестиційних сертифікатів 
Пайового інвестиційного фонду

«ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІй»
диверсифікованого виду відкритого типу

Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами 

«ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
місто Київ - 2013 рік

1. Пункти 1.1., 1.2., 1.4., 1.7. Розділу 1 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«1.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (далі за текстом – Компанія)
1.2. Скорочене найменування – ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
1.4. Місцезнаходження – 01054, Україна, м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 

буд.  76/2-А
1.7. Відомості про посадових осіб:

№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Пряме та/або опосередковане 
володіння часткою в статутному 

капіталі компанії з управління активами 
(відсотки щодо кожного)

1 Директор Ковальов Юрій 
Олексійович

Не володіє

2 Начальник служби 
внутрішнього аудиту 

(контролю)

Сапон Юлія 
Миколаївна

Не володіє

Ревізійну комісію не створено.
Наглядову раду не створено. 
Посада головного бухгалтера не передбачена.»
2. Пункти 2.1., 2.2. Розділу 2 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«2.1. Повне найменування – Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ 

АКЦІЙ» диверсифікованого виду відкритого типу (далі за текстом – Фонд)
2.2. Скорочене найменування – ПІФ «ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ»
3. Пункт 5.15. Розділу 5 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«5.15. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) фонду на покриття 

збитків компанії з управління активами.
Компанія зобов’язується не використовувати кошти (активи) Фонду на покриття своїх 

збитків.»
4. Розділ 8 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«8. Відомості про торговця цінними паперами:

Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14351016
Місцезнаходження – 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгів-

лі цінними паперами. Андеррайтинг. Видана Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку 19.10.2012 р., строк дії: з 20.10.2012 р. необмежений.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгів-
лі цінними паперами. Брокерська діяльність. Видана Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку 19.10.2012 р., строк дії: з 20.10.2012 р. необмежений.»

5. Розділ 9 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«9. Відомості про зберігача:
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна».
Код за ЄДРПОУ – 21684818
Місцезнаходження – вул. Спаська, 30-А, м. Київ, 04070, Україна.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної ді-

яльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, яка видана Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 17.10.2012р. необмежений.»

6. Пункти 1.1., 1.2. Регламенту викласти в наступній редакції:
«1.1. Повне найменування інвестиційного фонду – Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО 

ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ» диверсифікованого виду відкритого типу (далі – Фонд)
1.2. Скорочене найменування інвестиційного фонду – ПІФ «ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ 

АКЦІЙ»
7. Пункти 7.1., 7.2. Регламенту викласти в наступній редакції:
«7.1. Повне найменування компанії з управління активами – Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Компанія)
7.2. Скорочене найменування – ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
8. Пункт 9 Регламенту викласти в наступній редакції:
«9. Місцезнаходження компанії з управління активами – 01054, Україна, м. Київ, вул. Оле-

ся Гончара/Гоголівська, буд. 76/2-А
9. Пункт 1. Інвестиційної декларації викласти в наступній редакції:
«1. Повне найменування фонду:
Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ» диверсифікованого 

виду відкритого типу (далі – Фонд).»
10. Інші положення Проспекту емісії залишаються незмінними.
11. Ці Зміни є невід’ємною частиною Проспекту емісії.

Директор 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» _______________________ Ю.О. Ковальов

Зберігач
Начальник відділу обслуговування операцій
з цінними паперами ПАТ «ІНГ Банк Україна» ____________________ Г.М. Журов

Аудитор
Генеральний директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» ___________________ А.О. Савельєв 

ПАйОВИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІй» 
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ВІДКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами 

«ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
(Протокол № 1/13 від 23 січня 2013 року)

ЗМІНИ
до ПРОСПЕКТУ

емісії інвестиційних сертифікатів 
Пайового інвестиційного фонду

«ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІйНИй»
диверсифікованого виду відкритого типу

Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами 

«ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
місто Київ - 2013 рік

1. Пункти 1.1., 1.2., 1.4., 1.7. Розділу 1 Проспекту емісії викласти в наступній редак-
ції:

«1.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (далі за текстом – Компанія)

1.2. Скорочене найменування – ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
1.4. Місцезнаходження – 01054, Україна, м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 

буд.  76/2-А
1.7. Відомості про посадових осіб:

№ 
з/п

Посада
Прізвище, ім’я, 

по батькові

Пряме та/або опосередковане володіння 
часткою в статутному капіталі компанії з 

управління активами (відсотки щодо кожного)
1 Директор Ковальов Юрій 

Олексійович
Не володіє

2 Начальник служби 
внутрішнього аудиту 

(контролю)

Сапон Юлія 
Миколаївна

Не володіє

Ревізійну комісію не створено.
Наглядову раду не створено.
Посада головного бухгалтера не передбачена.»
2. Пункти 2.1., 2.2. Розділу 2 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«2.1. Повне найменування – Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ» 

диверсифікованого виду відкритого типу (далі за текстом – Фонд)
2.2. Скорочене найменування – ПІФ «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ»
3. Пункт 5.15. Розділу 5 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«5.15. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) фонду на покриття 

збитків компанії з управління активами.
Компанія зобов’язується не використовувати кошти (активи) Фонду на покриття своїх 

збитків.»
4. Розділ 8 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«8. Відомості про торговця цінними паперами:
Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14351016
Місцезнаходження – 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10

ПАйОВИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІйНИй» 
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ВІДКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» 
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Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами. Андеррайтинг. Видана Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку 19.10.2012 р., строк дії: з 20.10.2012 р. необмежений.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами. Брокерська діяльність. Видана Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку 19.10.2012 р., строк дії з 20.10.2012 р. необмежений.»

5. Розділ 9 Проспекту емісії викласти в наступній редакції:
«9. Відомості про зберігача:
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна».
Код за ЄДРПОУ – 21684818
Місцезнаходження – вул. Спаська, 30-А, м. Київ, 04070, Україна.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяль-

ності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, яка видана Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 17.10.2012р. необмежений.»

6. Пункти 1.1., 1.2. Регламенту викласти в наступній редакції:
«1.1. Повне найменування інвестиційного фонду – Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО 

ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ» диверсифікованого виду відкритого типу (далі – Фонд)
1.2. Скорочене найменування інвестиційного фонду – ПІФ «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ»
7. Пункти 7.1., 7.2. Регламенту викласти в наступній редакції:
«7.1. Повне найменування компанії з управління активами – Товариство з обмеженою від-

повідальністю «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Компанія)
7.2. Скорочене найменування – ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
8. Пункт 9 Регламенту викласти в наступній редакції:
«9. Місцезнаходження компанії з управління активами – 01054, Україна, м. Київ, вул. Оле-

ся Гончара/Гоголівська, буд. 76/2-А
9. Пункт 1. Інвестиційної декларації викласти в наступній редакції:
«1.Повне найменування фонду:
Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ» диверсифікованого виду від-

критого типу (далі – Фонд).»
10. Інші положення Проспекту емісії залишаються незмінними.
11. Ці Зміни є невід’ємною частиною Проспекту емісії.
Директор 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» _______________________ Ю.О. Ковальов
Зберігач
Начальник відділу обслуговування операцій
з цінними паперами ПАТ «ІНГ Банк Україна» ____________________ Г.М. Журов
Аудитор
Генеральний директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» ___________________ А.О. Савельєв 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «МАЛИНСЬКИй ХЛІБОЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Малинський хлібозавод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента публічне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00378862
1.4. Місцезнаходження емітента 11604, Житомирська обл., м. Малин, 

вул. І. Огієнка, буд.61
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 04133 4-53-16 
1.6. Електронна поштова адреса емітента agrocenterAK2@gmail.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.malinhlib.ho.ua

1.8. Вид особливої інформації вiдомостi про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення
Повідомляємо, що згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних папе-

рів Публічного акціонерного товариства «Малинський хлібозавод», складеного станом на 
02.04.13, одержаного Емітентом від депозитарію - Публічного акціонерного товариства «На-
ціональний Депозитарій України» 12.04.13, виникла особлива інформація - вiдомостi про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

1) у акціонера – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Приз-
ма-13» ЛТД з іноземними інвестиціями, місцезнаходження: 03127, м. Київ, Пр. 40-річчя 
Жовтня, буд.100/2, який раніше володів пакетом акцій більше 10% голосуючих акцій, а саме 
1618435 штукою простих іменних акцій, або 62,867 % від голосуючих акцій, відбулося змен-
шення кількості голосуючих акцій на 1618435 штук простих іменних акцій або 62,867 % від 
голосуючих акцій, та складає 0 штук простих іменних акцій, або 0% від голосуючих акцій;

2) у акціонера – фізичної особи, який раніше не володів голосуючими акціями Емітента, 
відбулося збільшення кількості голосуючих акцій на 1261446 штук простих іменних акцій 
або 49,00 % від голосуючих акцій, та складає 1261446 штуки простих іменних акцій, або 
49,00 % від голосуючих акцій;

3) у акціонера – фізичної особи, який раніше не володів голосуючими акціями Емітента, 
відбулося збільшення кількості голосуючих акцій на 356989 штук простих іменних акцій або 
13,867 % від голосуючих акцій, та складає 356989 штуки простих іменних акцій, або 
13,867  % від голосуючих акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правління  Гарбар Олена Петрівна

 ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИй ЗАВОД «ЯНТАР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський за-
вод «Янтар»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02969797
1.4. Місцезнаходження емітента: 11503 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жито-

мирська, буд. 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 04142 40090, 58110 40090
1.6. Електронна поштова адреса емітента: sbut@yantar-lk.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.yantar-lk.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Член Ревiзiйної комiсiї Бiлошицька Ольга Iванiвна (паспорт: ВМ № 818508 виданий Ко-

ростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. 14.12.1999) звiльнена 12.04.2013. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.142%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебувала з 22.03.2011 р. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв, Протокол №23/2013 вiд 12.04.2013 р. 

Член Наглядової ради Васянович Василь Олександрович (паспорт ВМ № 608918 ви-
даний Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. 31.10.1998) звiльнений 
12.04.2013. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.011%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з 
22.03.2011 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв, Протокол №23/2013 
вiд 12.04.2013 р. 

Член Ревiзiйної комiсiї Бiгун Вiра Віталіївна (паспорт: ВМ № 228125 виданий Коростен-
ським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. 20.08.1996) призначена 12.04.2013. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Об-
рана членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Протягом трудової дiяльностi займала 
посади юрисконсульта. 

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв, Протокол №23/2013 вiд 
12.04.2013 р. Член Наглядової ради Пашинська Людмила Борисiвна (паспорт: ВМ 
№  499598 виданий Коростенськи МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. 12.02.1998) 
призначена 12.04.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрана членом Наглядової радиї строком на 3 
роки. Протягом трудової дiяльностi займала посади юрисконсульта, iнспектора з кадрiв 
i пiдготовки кадрiв, секретаря. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв, Про-
токол №23/2013 вiд 12.04.2013 р.

Голова правлiння Сергiєнко Анатолiй Петрович підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЛiСПАПiР СЕРВiС»
Річна інформація емітента 

за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЛIСПАПIР СЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

01882025

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

lispa.mbk.biz.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АБСУКР»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«АБС-УКР» 

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

24720911

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

www.absu.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «УКРАЇНСЬКИй iННОВАЦiйНИй БАНК»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05839888 
1.4 Місцезнаходження емітента: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 247 20 07, 044 247 22 20
1.6 Міжміський код, телефон та факс емітента: office@ukrinbank.com 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

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

2.Текст повідомлення
2.1. Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрінбанк» (далі – Банк) 11 квітня 2013 року при-

йняли рішення (Протокол №1 від 11.04.2013 чергових Загальних зборів Банку):
2.1.1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку:
- Голови Наглядової ради Банку Кулачека Юрія Миколайовича, володіє часткою статутно-

го капіталу Банку в розмірі 4,13%. На посаді перебував з липня 2009 року;
- члена Наглядової ради Банку Сорочинського Олександра Миколайовича, володіє част-

кою статутного капіталу Банку в розмірі 0,06%. На посаді перебував з липня 2009 року;
- члена Наглядової ради Банку Морозова Олексія Вадимовича, володіє часткою статутно-

го капіталу Банку в розмірі 6,84%. На посаді перебував з грудня 2009 року;
- члена Наглядової ради Банку Кузьменка Дмитра Олександровича, особисто акціями 

Банку не володіє. На посаді перебував з квітня 2010 року;
- члена Наглядової ради Банку Зайчука Ігоря Петровича, володіє часткою статутного ка-

піталу Банку в розмірі 6,96%. На посаді перебував з квітня 2010 року.
2.1.2. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Банку:

- Головою Наглядової ради Банку обрано Клименка Олександра Володимировича. Воло-
діє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 9,99%. Займав посади Першого заступника 
Голови правління банку АБ «БРОКБIЗНЕСБАНК», Голови ради директорів ТОВ «Енергетична 
група», з лютого 2010 року Голови Правління ПАТ «Укрінбанк»;

- членом Наглядової ради Банку обрано Морозова Олексія Вадимовича. Володіє часткою 
статутного капіталу Банку в розмірі 6,84%. Займав посади начальника управління регіональної 
мережі ВАТ АКБ «Автокразбанк», радника Голова Наглядової ради ПАТ «Укрінбанк»;

- членом Наглядової ради Банку обрано Леонідова Віктора Дмитровича. Особисто акція-
ми Банку не володіє. Займав посади Голови Правління «Кредитпромбанк», радника Голови 
Правління «Кредитпромбанк»;

- членом Наглядової ради Банку обрано Бабічева Володимира Павловича. Особисто акці-
ями Банку не володіє. Займав посади заступника начальника Головного управління НБУ по 
Києву та Київської обл., керівника Секретаріату НБУ;

- членом Наглядової ради Банку обрано Равнягу Сергія Костянтиновича. Особисто акція-
ми Банку не володіє. Займав посади Голови Правління «АКТИВ БАНК», Голови представни-
цтва MasterCard в Україні, радника Голови Правління ПАТ «Укрінбанк».

Строк, на який обрані вказані особи – 3 роки.
2.2. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Український iнновацiйний 

банк» (далі - Банк), Протокол №8 вiд 11.04.2013, прийнято рішення про звільнення Клименка 
Володимира Олександровича з посади Голови Правління Банку у зв’язку з обранням його на 
посаду Голови Наглядової ради Банку. Зміни відбулися на підставі поданої заяви. Володіє 
часткою статутного капіталу в розмірі 9,99%. На вказаній посаді перебував протягом 3 років. 
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. 

2.3 Усі вищезазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не дали. Усі ви-
щезазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

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

В.о.Голови Правління М.П.Вівчар.15.04.13. 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування Емітента Закрите акціонерне товариство «Технології та 
системи України»

Організаційно-правова форма Емітента Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
Емітента

30301868

Місцезнаходження Емітента 04053, м. Київ, Шевченківський район, 
вул.  Артема, 53, оф. 1

Міжміський код, телефон та факс 
Емітента

(044)425-45-05

Електронна поштова адреса емітента info@tsua.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.tsua.com.ua

Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішення Вищого органу емітента або суду

2. Текст повідомлення
08 квітня 2013 року Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства 

«Технології та системи України» (код ЄДРПОУ 30301868) було прийнято рішення (Протокол 
№ 3 від 08.04.2013 року) про припинення (реорганізацію) ЗАТ «Технології та системи Украї-
ни» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 

Перетворення здійснюється із метою оптимізації управління ЗАТ «Технології та системи 
України», а також його захисту від корпоративних конфліктів, які постійно втягують у судові 
спори, наслідком чого може бути фактичне зупинення його фінансового-господарської ді-
яльності та банкрутство. Також, перетворення ЗАТ «Технології та системи України» у товари-
ство з обмеженою відповідальністю матиме і економічний ефект з огляду на значні витрати, 
пов’язані із необхідністю здійснювати повідомлення акціонерів у засобах масової інформації, 
а також тривалістю часу на таке повідомлення та листування. 

Спосіб припинення – реорганізація шляхом перетворення. 

Результати голосування – «ЗА» - 100 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «ПРОТИ» - 0  го-
лосів. 

Правонаступником всіх активів та зобов’язань ЗАТ «Технології та системи України» є 
ТОВ  «Технології та системи України». 

Розмір статутного капіталу ТОВ «Технології та системи України» буде становити 93 000 
(дев’яносто три тисячі) гривень 00 копійок.

Обмін акцій акціонерів ЗАТ «Технології та системи України» на частки у статутному капі-
талі ТОВ «Технології та системи України» здійснюватиметься наступним чином:

1. Відсотковий розмір долі власника акцій у статутному капіталі ЗАТ «Технології та систе-
ми України», що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у ста-
тутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорга-
нізації. Тому акціонер, який голосував за припинення (реорганізацію) ЗАТ «Технології та 
системи України» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, та ви-
явив бажання стати учасником створюваного товариства, стає власником частки у статутно-
му капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, пропорційно до його 
відсоткового розміру долі, як власника акцій у статутному капіталі ЗАТ «Технології та системи 
України», що внаслідок реорганізації буде припинене;

2. ЗАТ «Технології та системи України» здійснює обмін акцій акціонерів на письмове 
зобов’язання про видачу власнику акцій відповідної частки у статутному капіталі ТОВ «Техно-
логії та системи України» під час його створення;

3. Обмін акцій на частки буде здійснюватися на умовах пропорційності, тобто розмір частки 
(у відсотках), яку має акціонер в статутному капіталі ЗАТ «Технології та системи України», при 
вступі до ТОВ «Технології та системи України», що створюється, буде дорівнювати такому ж 
самому розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі товариства, що створюється;

4. Обмін акцій на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капі-
талі товариства, що створюється в результаті реорганізації, здійснюється у строк до 30  робо-
чих днів, починаючи з наступного дня після проведення зборів;

5. Обмін письмових зобов’язань на частки у товаристві, що створюється в результаті реор-
ганізації, здійснюється на перших загальних зборах засновників товариства, що створюється.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління  М.І. Оліфіренко
   м.п.   15.04.2013 року

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «АВЕНЮ 57»

Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
за 2012 рік

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «Авеню 57»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 13551990
3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.aveny57.ho.ua

Директор  Дзюба Дмитро Михайлович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОП»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«АВТОП»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

25196783

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

http://avtop.com.ua/
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ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛОПУШНЯНСЬКИй КАР’ЄР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1.1. Повне найменування емітента - Публічне акцiонерне товариство «Лопушнянський 

кар'єр»
1.2. Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Лопуш-

ня
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00373729
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (03435)29998, (03435)63518
1.6. Електронна поштова адреса емітента - lopushnja@audit.if.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - немає
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лопушнянський 

кар'єр» 12.04.2013 року (Протокол №1) було прийнято рішення припинити повноваження:
голови Наглядової ради Воляк Тетяни Володимирівни (паспорт СЕ №091178, вид. 

26.09.2001р. Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.). Підстава: заява за 
власним бажанням. Перебувала на посаді 12 років. Володіє часткою в статутному капіталі 
– 0,023%.

директора Воляка Миколи Ярославовича (паспорт СС №981107, вид. 24.11.1999р. 
Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.) Підстава: заява за власним ба-
жанням. Перебував на посаді 15 років. Часткою в статутному капіталі не володіє.

голови Ревізійної комісії Кудіної Марії Миколаївни (паспорт СЕ №574434, вид. 
05.08.2011р. Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській обл.). Підстава: за рішен-

ням зборів. Перебувала на посаді 2 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє.
члена Ревізійної комісії Кравчука Віталія Ярославовича (паспорт КА №721967, вид. 

18.12.1997р. Личаківським РВУМВС у Львівській обл.). Підстава: за рішенням зборів. Пере-
бував на посаді 2 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Загальними зборами акціонерів від 12.04.2013 року обрані:
Член Наглядової ради (згідно Протоколу №3 засідання Наглядової ради від 12.04.2013р. 

обраний головою Наглядової ради) Височанський Василь Іванович (паспорт КА №414465, 
вид. 25.04.1997р. Жовківським РВУМВС України у Львівській обл.). Термін обрання 3 роки. 
Тимчасово не працює. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Директор Ткачук Володимир Васильович (паспорт серії СС №163721, вид. 07.11.1996р. 
Бурштинським МВМ УМВС в Івано-Франківській обл.). Термін обрання 5 років. Попереднє 
місце роботи: юристконсульт Укртрансінспекції Тернопільської обл. Часткою в статутному 
капіталі не володіє.

Голова Ревізійної комісії Раврик Василь Михайлович (паспорт КА №658423, вид. 
13.11.1997р. Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.). Термін обрання 5 років. 
Приватний підприємець. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Член Ревізійної комісії Романишин Роман Романович (паспорт КВ №939534, вид. 
12.06.2002р. Жовківським РВУМВС України у Львівській обл.). Термін обрання 5 років. 
Працює водієм Рава-Руської лікарні. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Всі звільнені та обрані посадові особи непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не мають.

Питання про відкликання та обрання членів Наглядової ради, директора та Ревізійної 
комісії були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів за рішенням Наглядо-
вої ради.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Тка
чук Володимир Васильович. Дата 12.04.2013р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИй КОЛiСНИй ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Кременчуцький 
колiсний завод»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00231610
1.4 Місцезнаходження емітента: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд Ярослав-

ський, 8
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0536) 76-42-23, 76-41-13
1.6 Електронна поштова адреса емітента: krkz@wheels.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: www.krkz.pat.ua
1.8 Вид особової інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням чергових Загальних зборів ПАТ «Кременчуцький колісний завод» (протокол 

№  18 від 12.04.13.):
- звільнений з посади Голови Ревізійної комісії Тартаковський Віктор Якович, паспорт КН 

718037 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.09.98. На посаді пере-
бував з 06.04.12. по 12.04.13. Розмір пакета акцій ПАТ «КрКЗ» - 50 акцій, що становить 
0,00057% в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має.

- звільнена з посади члена Ревізійної комісії Джосан Валентина Василівна, КН 753475 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 27.10.98. На посаді перебувала з 
06.04.12. по 12.04.13. Розмір пакета акцій ПАТ «КрКЗ» - 14 акцій, що становить 0,00016% в 
статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має.

- звільнена з посади члена Ревізійної комісії Стадніченко Лариса Всеволодівна, КН 718491 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 11.09.98. На посаді перебувала з 
06.04.12. по 12.04.13. Розмір пакета акцій ПАТ «КрКЗ» - 49 акцій, що становить 0,00056% в 
статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має.

- призначений на посаду члена Ревізійної комісії Тартаковський Віктор Якович, паспорт 
КН 718037 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.09.98., строком на 
3 роки до проведення чергових Загальних зборів ПАТ «КрКЗ». Протягом своєї діяльності на 
ПАТ «КрКЗ» займав наступні посади: начальник технолого-нормувального бюро ВОПіЗ з 
19.01.81. по 17.02.86.;начальник технологічного бюро нормування технологічних процесів 
ВГТ з 18.02.86. по 29.09.87.;начальник бюро розробки норм робочого часу ВОПіЗ з 30.09.87. 
по 31.12.87.;начальник бюро організації праці і заробітної плати ВОПіЗ з 01.01.88. по 
01.01.89.;начальник бюро організації праці і заробітної плати в цехах ВОПіЗ з 02.01.89. по 
10.08.90.;начальник бюро організації праці, заробітної плати та нормування ВОПіЗ з 
11.08.90. по 13.12.94.;заступник начальника ВОПіЗ з 14.12.94. по 11.10.95.;начальник ВО-
ПіЗ з 12.10.95. по 31.03.99.;начальник економічного управління з 01.04.99. по 17.03.09.;від-
повідальний координатор по оптимізації чисельності з 18.03.09.;Голова Ревізійної комісії з 
17.04.09.

Розмір пакета акцій ПАТ «КрКЗ» - 50 акцій, що становить 0,00057% в статутному капіталі 
емітента.Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфе-
рі господарської, службової діяльності, не має.

- призначена на посаду члена Ревізійної комісії Яременко Валентина Григорівна, КО 
361038 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 20.03.02., строком на 
3  роки до проведення чергових Загальних зборів ПАТ «КрКЗ». Протягом своєї діяльності на 

ПАТ «КрКЗ» займала наступні посади:бухгалтер ВКБ з 28.09.83. по 31.01.97.;бухгалтер УКРіБ 
з 01.02.97. по 17.01.99.;бухгалтер ГБЗ з 18.01.99. по 30.11.2000 р.;бухгалтер 2 кат. ГБЗ з 
01.12.2000 р. по 20.05.02.;начальник бюро ГБЗ з 21.05.02. по 31.08.06.;заступник головного 
бухгалтера з 01.09.06. по 31.03.09.;заступник головного бухгалтера-начальник бюро з 
01.04.09. по 31.01.13.;заступник головного бухгалтера з 01.02.13.;член Ревізійної комісії з 
12.04.13.

Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

- призначена на посаду члена Ревізійної комісії Стадніченко Лариса Всеволодівна, КН 
718491 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 11.09.98., строком на 
3  роки до проведення чергових Загальних зборів ПАТ «Кременчуцький колісний завод». 
Протягом своєї діяльності на ПАТ «Кременчуцький колісний завод» займала наступні 
посади:начальник технологічного бюро ЛФП, хімтравлення і нейтралізації з 01.03.09. по 
29.02.12.; провідний інженер технологічного бюро ЛФП, хімтравлення і нейтралізації з 
01.03.12.;член Ревізійної комісії з 17.04.09.Розмір пакета акцій ПАТ «КрКЗ» - 49 акцій, що 
становить 0,00056% в статутному капіталі емітента.Непогашеної судимості за злочини, вчи-
нені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «Кременчуцький колісний завод» від 12.04.13. (протокол 
№ 7/74):

- призначений на посаду Голови Ревізійної комісії Тартаковський Віктор Якович, паспорт 
КН 718037 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.09.98., строком на 
3  роки до проведення чергових Загальних зборів ПАТ «КрКЗ». Протягом своєї діяльності на 
ПАТ «КрКЗ» займав наступні посади:начальник технолого-нормувального бюро ВОПіЗ з 
19.01.81. по 17.02.86.;начальник технологічного бюро нормування технологічних процесів 
ВГТ з 18.02.86. по 29.09.87.;начальник бюро розробки норм робочого часу ВОПіЗ з 30.09.87. 
по 31.12.87.;начальник бюро організації праці і заробітної плати ВОПіЗ з 01.01.88. по 
01.01.89.;начальник бюро організації праці і заробітної плати в цехах ВОПіЗ з 02.01.89. по 
10.08.90.;начальник бюро організації праці, заробітної плати та нормування ВОПіЗ з 11.08.90. 
по 13.12.94.;заступник начальника ВОПіЗ з 14.12.94. по 11.10.95.;начальник ВОПіЗ з 12.10.95. 
по 31.03.99.;начальник економічного управління з 01.04.99. по 17.03.09.;відповідальний ко-
ординатор по оптимізації чисельності з 18.03.09.;Голова Ревізійної комісії з 17.04.09.

Розмір пакета акцій ПАТ «КрКЗ» - 50 акцій, що становить 0,00057% в статутному капіталі 
емітента.Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфе-
рі господарської, службової діяльності, не має.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Кременчуцький колісний завод» (протокол № 1/2013 від 
12.04.13.):

- звільнений з посади члена Правління Охотницький Анатолій Олександрович, паспорт КО 
019947 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 26.01.2000. На посаді пере-
бував з 15.01.13. по 15.04.13. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, 
не має;

- призначена на посаду члена Правління Джосан Валентина Василівна, КН 753475 Авто-
заводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 27.10.98. з 15.04.13. строком на 1 рік. 
Протягом своєї діяльності на ПАТ «Кременчуцький колісний завод» займала наступні посади: 
начальник бюро ГБЗ з 03.03.98. по 28.11.04.; заступник головного бухгалтера з 29.11.04. по 
25.12.12.; член Ревізійної комісіі з 16.03.07. по 12.04.13.; в.о. головного бухгалтера з 26.12.12. 
по 02.01.13.; головний бухгалтер з 03.01.13.Розмір пакета акцій ПАТ «КрКЗ» - 14 акцій, що 
становить 0,00016% в статутному капіталі емітента.Непогашеної судимості за злочини, вчи-
нені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2 Голова Правління  _______________  Машкевич С.Ф.
 генеральний директор  ( підпис )  ( прізвище та ініціали керівника )
 М.П.  15.04.2013 
  ( дата )
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ВИРОБНИЧО ТОРГОВЕЛЬНА ФiРМА 

«МТНПОЛТАВА»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ВИРОБНИЧО ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «МТН-ПОЛТАВА»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 25158009

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: mtn.pat.ua

Повідомлення про внесення змін 
до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕХСЕРВІС». 
(надалі  Товариство) 

(код за ЄДРПОУ 03737652)
Повідомляємо, що у повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів, 

що було розміщено у газеті «Відомості ДКЦПФР» № 61(1565) від 29.03.2013р. було допуще-
но помилку, отже питання 3, 5 та 6 будуть викладені у наступній редакції:

3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та ви-
значення основних напрямків діяльності Товариства. 

5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2012 року, затвердження висновків Ре-
візора 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 
Ревізора.

Наглядова рада ПАТ «ТЕХСЕРВІС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

АСКА»
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Українська 
акціонерна страхова компанія АСКА»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 13490997
1.4. Місцезнаходження емітента: проспект Ілліча, будинок 100, місто Донецьк, 

83052, Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 348-38-00, 348-38-87
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@aska.com.ua, law@aska.com.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.aska.com.ua, http://stockmarket.gov.ua
2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-

ства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (надалі - Товариство), які від-
булися 29.03.2013 року, (протокол № 1/2013 від 29.03.2013 року) виникла особлива 
інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

З посади члена Наглядової ради з 31.03.2013 року відкликано юридичну особу 
компанію SCM FINANCE LIMITED (СКМ ФІНАНС ЛІМІТЕД), яка зареєстрована в Респу-
бліці Кіпр за номером 195527. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
89,0856%. На посаді перебувала 3 роки.

На посаду члена Наглядової ради з 01.04.2013 року обрано юридичну особу ком-
панію SCM FINANCE LIMITED, яка зареєстрована в Республіці Кіпр за номером 195527. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 89,0856%. Строк, на який призначено 
компанію членом Наглядової ради - на невизначений термін.

З посади члена Наглядової ради з 31.03.2013 року відкликано юридичну особу 
компанію Товариство з обмеженою відповідальністю «СКМ ФІНАНС», яка зареєстро-
вана в Україні, код ЄДРПОУ 33340407 . Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,0000%. На посаді перебувала 3 роки.

На посаду члена Наглядової ради з 01.04.2013 року обрано юридичну особу ком-
панію Товариство з обмеженою відповідальністю «СКМ ФІНАНС», яка зареєстрована 
в Україні, код ЄДРПОУ 33340407. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,0000%. Строк, на який призначено компанію членом Наглядової ради - на невизна-
чений термін.

З посади члена Наглядової ради з 31.03.2013 року відкликано Сосіс Олександра 
Йосиповича (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 10,5016%. На посаді перебував 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена Наглядової ради з 01.04.2013 року обрано Сосіс Олександра Йо-
сиповича (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 10,5016%. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав інші 
посади: виконавчий директор, генеральний директор, президент, член Наглядової 
ради ПрАТ «УАСК АСКА».

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

Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА»  А.О. Шукатко 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПКПАЛЛАДА», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31019631, місцезнаходження: АР Крим, Чорномор-
ський  р-он., с. Кіровське, вул. Ворошилова 15. Повідомляє про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.05.2013 р. Початок зборів об 11:00 год., за 
адресою: АР Крим, Чорноморський рон., с. Кіровське, вул Ворошилова 15, комната №1. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 
годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України, на 16.05.2013 року. Ознайомитися з матеріалами 
під час підготовки до загальних зборів акціонерів для прийняття рішень за питаннями по-
рядку денного можна за адресою товариства з 10:00 год. до 12:00 год., а також в день про-
ведення загальних зборів, за адресою: АР Крим, Чорноморський р-он., с. Кіровське, вул 
Ворошилова 15, комната №1, відповідальна особа Серьожкін А.В., т.0655896569.

Порядок денний.
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Попереднє схвалення рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вар-

тість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Надання повно-
важень щодо підписання такого правочину.

3.Обрання ревізора товариства.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з 10:15 до 10:45 в день 

та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати: паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів – довіреність на право брати 
участь в Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно чинного законодавства України.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор  Серьожкін А.В.
М.П.

ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ»
Річна інформація емітента 

за 2012 рік

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОКСОХІМПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента:
00193743

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

www.koksohimproekt.com.ua

Директор 
ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ»  В.І. Бежин 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАВИДІВ» 
Дата здійснення дії:  10.04.2013
Вид інформації:  Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статут-

ного капіталу. 
Повне найменування емітента:  Відкрите акціонерне товариство «Давидів». 
Код за ЄДРПОУ емітента: 00852683
Регіон емітента:  4623682401
Місцезнаходження емітента:  81151, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Давидів
Номер телефону: 0322706414
Електронна адреса: davudiv@emitent.net.ua
10 квітня 2013 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зменшення 

статутного капіталу Товариства згідно вимог статті 155 п.3 Цивільного Кодексу України .
Станом на 10.04.2013р.  статутний капітал складає 9060.3 тис. грн. На підставі проведеної 
грошової оцінки майна Товариства зменшити Статутний капітал Товариства шляхом змен-
шення номінальної вартості акції., Встановити номінальну вартість акції – 10 коп., відповідно 
Статутний капітал Товариства буде становити: 3624104 грн. Зміна статутного капіталу Това-
риства не впливає на відсоток голосуючих акцій акціонерів.

Голова Правління                                                                    Грень Ростислав Романович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАКІЇВСЬКИй ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІй»

Уточнення показників 
до повідомлення про проведення загальних зборів

ПАТ «Макіївський завод металевих конструкцій» (код ЄДРПОУ 01412265) повідомляє, 
що у зв'язку з коригуванням показників фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ Това-
риством були внесені зміни в Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства, які містились в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, яке 
оприлюднене у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» №55 від 21.03.2013р та розміщено в стрічці новин 21.03.2013 року. В зв'язку з цим 
повідомляємо про скориговані основні показники фінансово-господарської діяльності То-
вариства до повідомлення про проведення загальних зборів.

Показники фінансовогосподарської діяльності 
ПАТ «МЗМК» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
Звітний (2012) Попередній (2011)*

Усього активів 115751 129936
Основні засоби 92798 96295
Довгострокові фінансові інвестиції 800 --
Запаси 11305 17597
Сумарна дебіторська заборгованість 7 759 14 363
Грошові кошти та їх еквіваленти 627 725
Нерозподілений прибуток (15 650) 3 388
Власний капітал 98898 100379
Статутний капітал 1 557 1 557
Довгострокові зобов'язання 159 2 762
Поточні зобов'язання 15 419 25 426
Чистий прибуток (збиток) (1481) (4765)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 155682014 155682014
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
|періоду (шт.

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  
|власних акцій протягом період

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 528 или
(в отч) 525

386 или 
(в отч) 570

* дані за попередній період 2011 року відрізняються від даних показників фінансово 
господарської діяльності ПАТ «МЗМК» за 2011 рік у зв’язку з трансформуванням обліку 
згідно з вимогами МСФЗ (дата переходу 01.01.2011р.)

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

Директор ПАТ «МЗМК»                                                   Перетятько Геннадій Андрійович 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОБУД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Енергобуд»; 
організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне товариство; ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента – 19272652; місцезнаходження емітента – 69069, м.Запоріжжя Дні-
пропетровське шосе, 1; міжміський код, телефон та факс емітента - 0612845333; електро-
нна поштова адреса емітента - energostroy@email.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації - http://energobud.ucoz.ua; 
вид особливої інформації – відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, 
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

11.04.2013р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Енергобуд» прийнято рішення про 
припинення Приватного акціонерного товариства «Енергобуд» шляхом перетворення. При-
чина рішення про припинення: Обслуговування такої організаційно-правової форми, як при-
ватне акціонерне товариство, вимагає великих матеріальних витрат, що є непосильним для 
товариства, тому метою перетворення є мінімізація таких витрат. Спосіб припинення: пере-
творення. Результати голосування: «за» припинення 20349 голосів – 100,00%, «проти» при-
пинення 0 голосів - 0%. Правонаступник всіх активів та зобов’язань ПрАТ «Енергобуд»: То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Енергобуд-8». Розмір статутного капіталу 
правонаступника відповідає розміру статутного капіталу ПрАТ «Енергобуд» та дорівнює 
102  795,00грн. Обмін акцій Приватного акціонерного товариства «Енергобуд» на частки у 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергобуд-8» здійснити у 
два етапи: На першому етапі(з 11 квітня 2013 року до 11 червня 2013 року) акціонерам 
ПрАТ  «Енергобуд» Комісія з припинення видає письмові зобов’яання про видачу відповід-
них часток у статутному капіталі ТОВ «Енергобуд-8». Акціонерам, які приймуть рішення 
вступити до товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника «ПрАТ «Енерго-
буд», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «Енергобуд», необхідно надати до Комісії 
з припинення ПрАТ «Енергобуд» у межах першого етапу відповідну заяву довільної форми. 
На другому етапі, який розпочинається з дня державної реєстрації Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Енергобуд-8», здійснюється обмін письмових зобов’язань на частки у 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергобуд-8» у відповід-
ності з отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про видачу відповідної 
кількості часток у статутному капіталі товариства, що створюється внаслідок реорганізації, 
а також видача документів, що підтверджують їх право власності на частку в статутному 
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергобуд-8». Коефіцієнт конвертації 
1:1 (одна акція ПрАТ «Енергобуд» обмінюється на одну частку у статутному капіталі 
ТОВ  «Енергобуд-8»). При цьому розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному 
капіталі ПрАТ «Енергобуд», що перетворюється, дорівнює розміру його частки (у відсотках) 
у статутному капіталі ТОВ «Енергобуд-8», створенного шляхом перетворення.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідо-
млення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова Комісії з 
припинення ПрАТ «Енергобуд» Логінов Г. П. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй СТРАХОВИй КАПІТАЛ»

Повідомлення про виникнення особливої
інформації про емітента

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

«Український Страховий Капітал» 
1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

23707357

1.4. Місцезнаходження емітента 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2-А, 
н./п. №43

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

0443711717

1.6. Електронна поштова адреса емітента usk@уck.net.ua   
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.zvitnist.com.ua/23707357

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій

2. Текст повідомлення
12 квітня 2013 року Приватним акціонерним товариством «Український Страховий Капі-

тал» було отримано від депозитарію Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий 
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» зведений обліковий реєстр влас-
ників цінних паперів станом на 11 квітня 2013 року, відповідно до якого сталися зміни у ін-
формації щодо власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій При-
ватного акціонерного товариства «Український Страховий Капітал»:

- пакет акцій юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВІД-
2009» (місцезнаходження: 61022, Харківська область, м. Харків, вул. Іванівська, 1) змен-
шився на 12 835 штук і становить 438 413 голосуючих акцій (37,9884%).

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. Голова Правління 
ПрАТ «УСК» ________________ С.С. Парфенюк
  М.П. 

«12» квітня 2013 року

Повідомлення про виникнення особливої
інформації емітента

ПУБЛiЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КiРОВСЬКИй»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Кіровський»
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

00852465

1.4 Місцезнаходження емітента 27640, Кiровоградська область, 
Кiровоградський район, с. Вiльне, 
вул.Ленiна, 1

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (0522) 31-73-30 (0522) 31-73-36
1.6 Електронна поштова адреса емітента femida_kirovskiy@ukr.net
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.kirovskiy.pat.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради №10 вiд 12.04.2013 

року) звiльнено 12.04.2013 директора Лука Олександра Миколайовича (паспорт: серiя СО 
351981 виданий 21.03.2000 року Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi) на пiдставi 
заяви вiд 29.03.2013. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 15.01.2013 
по 12.04.2013р.

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради №10 вiд 12.04.2013 
року) призначено 13.04.2013 директора Боярських Олександра Олександровича (паспорт: 
серiя АЕ 815636 виданий 09.10.1997 року Бабушкінським РВ ДМУУ МВС України в Дніпропе-
тровській області) на пiдставi заяви вiд 12.04.2013. Особа призначена на посаду з iспитовим 
строком два мiсяцi. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади якi обiймала: механік, головний 
механік, головний інженер, директор.

3. Підпис
Директор Боярських Олександр Олександрович підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор  О.О. Боярських
 М.П
  12.04.2013
  дата

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИй 

ФІНАНСОВИй АЛЬЯНС»
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32374372
1.4 Місцезнаходження емітента
03127, м. Київ просп. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 377 73 96
1.6 Електронна поштова адреса емітента
jsolodka@nk-au.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 
http://stockmarket.gov.ua/db/news/157503/show
1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Голова Правління Слободянюк Геннадій Вікторович (згоди на розголо-

шення паспортних даних не надано) звільнений 10.04.2013 р. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв.

Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.04.2013 р.
Посадова особа тимчасово виконуюча обов’язки Голови Правління Вигівська Олена Ле-

онтіївна призначена 11.04.2013 р. (згоди на розголошення паспортних даних не надано). 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Cтрок, на який призначено особу - до обрання Наглядовою радою Голови Правління. 
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.04.2013 р.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
т.в.о. Голови Правління ____________ О.Л. Вигівська 
        (підпис) 
   М.П.   12.04.2013р. 
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Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНСМАШ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04832737;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 790-98-70, (056) 790-98-71;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: transmash@t-mash.dp.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням чергових Загальних зборів ПрАТ «Трансмаш» (Протокол №1/2013 від 12.04.2013 р.):
Припинено повноваження членів Правління ПрАТ «Трансмаш»: - члена Правління Дени-

сенко Андрія Вікторовича, паспорт АЕ 187037, виданий Верховцевським МВ УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 28.09.1996 р. На посаді перебував з 12.04.2011 р. до 12.04.2013 р.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочину у сфері гос-
подарської, службової діяльності не має. 

- обрано членом Правління Бекірова Ельдара Рустемовича, паспорт МА 626626, виданий 
Охтирським МРВ УМВС України в Сумській обл. 14.04.1999 р.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочину у сфері 
господарської, службової діяльності не має.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління - Генеральний директор І.Є. Коваленко

12.04.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА 
«ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код за ЄДРПОУ 00953674, місцезнаходження: 52410, Дніпропетровська область, Со-
лонянський район, село Сурсько-Михайлівка, вулиця Кірова, будинок 82) повідомляє про 
доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 29 квітня 2013 
року об 11:00 годині за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, село Сур-
сько - Михайлівка, вул. Кірова, будинок 82, кімн.1.

Порядок денний доповнити наступним питанням:
7. Внесення змін до складу ліквідаційної комісії.

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
повідомляє про внесення змін до особливої інформації емітента «інформація про прий-

няття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статут-
ного капіталу емітента» опублікованої в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» від 02.04.2013 р. №63, а саме:

Частину речення першого абзацу повідомлення «на засіданні Наглядової ради ПАТ «ФК 
«Сучасні кредитні технології (місце проведення засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. 
Леніна, буд. 30, к. 32) прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ФК 
«Сучасні кредитні технології» б/н від 28.03.2013 р.)» читати у наступній редакції «на черго-
вих Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (місце проведення 
засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304) прийнято рішення (про-
токол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» б/н від 
28.03.2013 р.)»

два перші речення другого абзацу повідомлення «На засіданні були присутні члени 
Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, що складає 100% присутності. За рішення 
про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства проголосувало «за» 3 чле-
ни Наглядової ради, що складає 100% голосів» читати у наступній редакції «Кворум 
чергових загальних зборів склав 94,3772 % від загальної кількості голосуючих акцій. 
За рішення про розміщення облігацій проголосувало 47 188 595 голосів, що складає 
100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів 
Товариства»

Директор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» Рибальченко Л.В.
12.04.2013 р.

У річному звіті емітента ПРАТ «ВІНБРОК» (ЄДРПОУ 23061292), опублікованому 
у друкованому виданні «Вiдомостi НКЦПФР» № 69 від

10.04.2013 р. було допущено технічну помилку. Правильною інформацією вважати: 
п.1.3.Місцезнаходження емітента:
01025 м. Київ, Провулок Рильський, б. 3 Літ А
п.3. Інформація про засновників емітента:
Фізичні особи:
Ускова Ольга Ігорівна – 33,3333%
Виконуючий обов’язки Генерального директора ПрАТ «ВІНБРОК»        /Назаренко О. О./

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ»

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

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

том для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-chern-vetckii-
khl-bokomb-nat

1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або ін-
формація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III Положення: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 
Наглядовою радою ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат», Протокол № 3 від 

12.04.2013 р., прийнято рішення з 12 квітня 2013 р. звільнити за угодою сторін 
з посади директора товариства Самсоненка Віталія Вікторовича, паспорт НА 
114408, виданий 29.05.1996 р. Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельниць-
кій області, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, виконував 
обов’язки директора з 03.02.2011 р. та призначити з 15 квітня 2013 р. на по-
саду директора товариства Іванюка Миколу Андрійовича, паспорт АР 012104, 
виданий 12.01.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в м. Севастополі строком 
на 3 роки, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на по-
саді менеджера по збуту ТОВ «Бердичівський хлібозавод». Всі вищезазначені 
особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі і посадові злочини не 
мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством. 

3.2. Директор Іванюк Микола Андрійович.

Повідомлення про виникнення особливої
інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МУШКЕТІВСЬКА АВТОБАЗА» 

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

ська автобаза» 
1.2. Організаційно-правова-форма емітента: Приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01235975
1.4. Місцезнаходження емітента: 83053, м. Донецьк, вул.. Червоножовтнева, 

буд. 111
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 306-22-29, 306-22-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: postmaster@mab.donbass.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: 01235975.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо

суючих акцій
2. Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МУШКЕТІВСЬКА АВТОБАЗА» (код 
ЄДРПОУ 01235975) повідомляє, що за даними зведеного облікового реєстру 
власників цінних паперів, складеного станом на 31.12.2012р. депозитарієм – 
ПАТ «Національний депозитарій України», стало відомо про зміни власників ак-
цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства:

1. Пакет акцій фізичної особи зменшився з 54371 штук, що складає 25,5059% 
статутного капіталу Товариства, до 16726 штук, що складає 7,8463% статутного 
капіталу Товариства.

2. Фізична особа придбала пакет акцій у розмірі 37645 штук, що складає 
17,6569% статутного капіталу Товариства. 

Дата отримання емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру влас-
ників цінних паперів, складеного станом на 31.12.2012р. (вих. № 29953зв) – 12 квіт-
ня 2013 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодав-
ства:

Директор  Бистрицький Сергій Леонідович

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента 

ТОВ «РУШ»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32007740
1.4. Місцезнаходження емітента 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 6А, 

6А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +3(056) 787-33-00 +3(056) 787-34-55
1.6. Електронна поштова адреса емітента srom@eva.dp.ua
1.7. Веб-сайт емітента eva.dp.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації – немає
1.8. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб

2. Текст повідомлення
2.1. У зв’язку з виявленням помилки просимо вважати повідомлення про виникнення 

особливої інформації ТОВ «РУШ», що опубліковане 03.04.2013 р в № 64 газети «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», не дійсним. Нова редак-
ція повідомлення:

01.04.2013 р. загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «РУШ» (далі – Товариство) (протокол № 9/13) призначено на посаду директора з 
юридичних питань з включенням до складу дирекції Товариства Янковського Олександра 
Костянтиновича:

- згоду на розкриття паспортних даних не надано;
- непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфе-

рі господарської, службової діяльності, немає.
- частка в статутному капiталi Товариства, якою володіє зазначена особа - 0 % (не 

володіє). 
- строк, на який включено Янковського О.К до складу дирекції Товариства - не обме-

жений. 
- посади, які обіймав Янковський О.К. - директор з юридичних питань ТОВ «РУШ».

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

повідомленні.
3.2. Генеральний директор  ____________  Шостак Р.С 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 М.П.  15.04.2013 
  (дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІГМАСПОРТ» 
(код ЄДРПОУ 31193296), 

яке зареєстроване за адресою: 54017, м. Миколаїв, пр. Леніна, 93-В, повідомляє, 
що 22  квітня 2013 року об 11:00, за адресою: Україна, Миколаївська область, м. Ми
колаїв, пр. Леніна, 93В, 5й поверх, офіс № 512, відбудуться річні Загальні збори акці-
онерів Приватного акціонерного товариства «Сігма-Спорт» (надалі - Збори).

Доповнити порядок денний, за ініціативою акціонерів, наступними питаннями по-
ряду денного:

11. Про ситуацію навколо правового стану земельної ділянки під власним нерухо-
мим майном АТ «Сігма-Спорт», що знаходиться на земельній ділянці, відчуженої 
ТОВ  «Терра Карат». 

12. Про ситуацію навколо правового стану земельної ділянки під власним нерухо-
мим майном ТОВ «Відпочинок», що знаходиться на земельній ділянці, відчуженої 
ТОВ  «Терра Карат». 

Голова правління  Сидоренко М.Г.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВПАТОРІйСЬКИй РИБЗАВОД»

(код ЄДРПОУ 20663004, місцезнаходження : 97402, АР Крим, м. Єв-
паторія, Роздольненське шосе,2) повідомляє, що у повідомлення про 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів, яке було опублико-
ване в газете Відомості НКЦПФР №60  від 28.03.2013 р. необхідне вне-
сти доповнення, а іменно у Порядок денний:

10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повнова-
жень членів наглядової ради;

11. Про прийняття рішення про обрання членів наглядової ради;
12. Про прийняття рішення про дострокове припинення повнова-

жень членів ревізійної комісії;
13. Про прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.
Голова правління                                                      С.В. Мироненко                      
ПАТ «Євпаторійський рибзавод»
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 Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01

Підприємство ТОВ "КУА ПРАКТИКА" за ЄДРПОУ 34937396
Територія за КОАТУУ 8038200000
Форма власності приватна за КФВ 10
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у 
сфері фінансового посередництва

за КВЕД 66.19

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Адреса 01010 м.Київ,вул.Івана Мазепи,10 
 Баланс 

 на 31 грудня 20 12 р. 
Форма N 1                         Код за ДКУД  1801001

Актив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

i. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010  1 2 
первісна вартість 011  2  3 
накопичена амортизація 012 (  1 ) ( 1 )
Незавершене будівництво 020  -  - 
Основні засоби: -  -
залишкова вартість 030  2  2 
первісна вартість 031  9  9 
знос 032 (  7 ) ( 7 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035  -  - 
первісна вартість 036  -  - 
накопичена амортизація 037 (  - ) (  - )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

040  -  - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050  -  - 
Відстрочені податкові активи 060  -  - 
Інші необоротні активи 070 587  312
Усього за розділом i 080 590  316 
ii. Оборотні активи
Виробничі запаси 100  -  - 
Поточні біологічні активи 110  -  - 
Незавершене виробництво 120  -  - 
Готова продукція 130  -  - 
Товари 140  -  - 
Векселі одержані 150  -  - 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 320 320 
первісна вартість 161 320  320
резерв сумнівних боргів 162 (  - ) (  - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170  162  153
за виданими авансами 180  9 -
з нарахованих доходів 190  1682 - 
із внутрішніх розрахунків 200  35  13 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - 165
Поточні фінансові інвестиції 220 7 198  7 198 
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 - 1
в іноземній валюті 240  -  - 
Інші оборотні активи 250  -  - 
Усього за розділом ii 260 9 406 7 805
iii. Витрати майбутніх періодів 270     
Баланс 280 9 996 8 166

Пасив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

i. Власний капітал
Статутний капітал 300 7 000 7 000 
Пайовий капітал 310  -  - 
Додатковий вкладений капітал 320  -  - 
Інший додатковий капітал 330  -  - 
Резервний капітал 340  -  - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 292 1 117
Неоплачений капітал 360 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 370 (  - ) (  - )
Усього за розділом i 380 8 292 8 117
ii. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400  -  - 
Інші забезпечення 410  -  - 
Цільове фінансування 420  -  - 
Усього за розділом ii 430  -  - 
iii. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440  -  - 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450  -  - 
Відстрочені податкові зобов'язання 460  -  - 

Інші довгострокові зобов'язання 470  -  - 
Усього за розділом iii 480     
iV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500  -  - 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510  -  - 

Векселі видані 520  -  - 
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530  1 695 31

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540  -  - 
з бюджетом 550 2 2
з позабюджетних платежів 560  -  - 
зі страхування 570 - 5
з оплати праці 580 5 11
з учасниками 590  -  - 
із внутрішніх розрахунків 600  -  - 
Інші поточні зобов'язання 610  - 2
Усього за розділом iV 620 1 704 49
V. Доходи майбутніх періодів 630     
Баланс 640 9 996 8 166

Керівник                 Мелєнєвська Н.А. 
Головний бухгалтер                Руденко А.Р. 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

КОДИ
Підприємство Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з 

Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01

управління активами «ПРАКТИКА» за ЄДРПОУ 34937396
Територія  Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності  Інша допоміжна 
діяльність у сфері фінансового посередництва

за КВЕД 66.19

Одиниця виміру: тис. грн Контрольна сума

Звіт про фінансові результати 
за 12 місяців 2012р.

Форма №2                         Код за ДКУД 1801003

i. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 7 2

Податок на додану вартість 015 ( 1 ) ( 1 )
Акцизний збір 020 ( ) ( )

025 ( ) ( )
Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 6 1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040 ( ) ( )

Валовий: 
 прибуток 050 6 1
 збиток 055 ( ) ( )
Інші операційні доходи 060
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

161

Адміністративні витрати 070 ( 308 ) ( 1 961 )
Витрати на збут 080 ( ) ( )
Інші операційні витрати 090 ( 22 ) ( 1 )
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 
унаслідок сільськогосподарської діяльності 

091

Фінансові результати від операційної діяльності: 
 прибуток 100
 збиток 105 ( 324 ) ( 1 961 )
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 166 1 681
Інші доходи 130 3 350
Фінансові витрати 140 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )
Інші витрати 160 ( 1 ) ( 3 345 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
 прибуток 170
 збиток 175 ( 159 ) ( 275 )

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності

176

ТОВ “КУА ПРАКТИКА”
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Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01

Підприємство                                         ТОВ «КУА «ПРАКТИКА» за ЄДРПОУ 34937396
Територія                                                    Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління за СПОДУ 
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва за КВЕД 66.19
Одиниця виміру: тис. грн                                    Контрольна сума

ЗВІТ 
про власний капітал за 12 місяців 2012р.

Форма №4                                                      Код за ДКУД  1801005 

Стаття Код
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал

Накопичена 
курсова різниця 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11 
Залишок на початок 
року 

010 7 000 1 292 8 292

Коригування: 
Зміна облікової політики 020

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 16 ) ( 1 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
 прибуток 190
 збиток 195 ( 175 ) ( 276 )
Надзвичайні: 
 доходи 200
 витрати 205 ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )
Чистий: 
 прибуток 220
 збиток 225 ( 175 ) ( 276 )
Забезпечення матеріального заохочення 226

ii. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 
Витрати на оплату праці 240 160 132
Відрахування на соціальні заходи 250 58 48
Амортизація 260 1
Інші операційні витрати 270 112 1 781
Разом 280 330 1 962

iii. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Керівник                                                                           Мелєнєвська Наталія Анатоліївна 
Головний бухгалтер                                                         Руденко Анна Ростиславівна 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01

Підприємство ТОВ «КУА «ПРАКТИКА» за ЄДРПОУ 34937396
Територія Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.19

V

Одиниця виміру: тис. грн

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2012р.
Форма №3                     Код за ДКУД  1801004  

Стаття Код За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

i. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
                           Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010
7 3 032

Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів  030

Установ банків відсотків за поточними 
рахунками 

035

Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів) 

045

Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 310 873
                         Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 090 (         1 776      ) (         7 075        )
Авансів 095 (                           ) (                           )
Повернення авансів 100 (                           ) (                           )
Працівникам 105 (         124            ) (            107         )
Витрат на відрядження 110 (                           ) (                           )
Зобов'язань з податку на додану 
вартість 

115 (                           ) (                           )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 (             17            ) (          8              )
Відрахувань на соціальні заходи 125 (            61            ) (          59             )
Зобов'язань з інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів) 

130 (            21            ) (          23          )

Цільових внесків 140 (                           ) (                           )
Інші витрачання 145 (                           ) (                           )
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 

150  ( 1 682 ) ( 3 367 )

Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

170  ( 1 682 ) ( 3 367 )

ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Реалізація: 
     фінансових інвестицій 180
     необоротних активів 190
     майнових комплексів 200
Отримані: 
     відсотки 210
     дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання: 
     фінансових інвестицій 240 (                           ) (                           )
     необоротних активів 250 (                           ) (                           )
     майнових комплексів 260 (                           ) (                           )
Інші платежі 270 (                           ) (                           )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

300

iii. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320
Інші надходження 330 1 830 3 345
Погашення позик 340 (                           ) (                           )
Сплачені дивіденди 350 (                           ) (                           )
Інші платежі 360 (            147          ) (                           )
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 

370 1 683 3 345

Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

390 1 683 3 345

Чистий рух коштів за звітний період 400 1 ( 22 )
Залишок коштів на початок року 410 22
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

420

Залишок коштів на кінець року 430 1

Керівник _________________________________________Мелєнєвська Н.А.
Головний бухгалтер _________________________________Руденко А.Р.
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Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на 
початок року 

050 7 000 1 292 8 292

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних 
засобів 

060

Уцінка основних 
засобів 

070

Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100

Уцінка нематеріальних 
активів 

110

120
Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

130 (175) (175)

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди)  

140

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150

Відрахування до 
Резервного капіталу 

160

170
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з 
капіталу 

190

200
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)  210
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

220

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

230

Вилучення частки в 
капіталі 

240

Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих 
збитків  

260

Безкоштовно отримані 
активи 

270

280
Разом змін в капіталі 290 (175) (175)
Залишок на кінець 
року

300 7000 1 117 8 117

Керівник             Мелєнєвська Н.А.
Головний бухгалтер             Руденко А.Р.

А У Д И Т О Р С Ь К И й        В И С Н О В О К
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ПРАКТИКА» 

станом на 31.12.2012 року
Адміністрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 

«ПРАКТИКА»

Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком-

панія з управління активами «ПРАКТИКА» (далі – Товариство), що додається, яка включає 
баланс станом на31 грудня 2012року, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, 
звіт про рух грошових коштів, примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на 
зазначену дату.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне представлення 

цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі ре-

зультатів проведеного аудиту. Аудитор провів аудит відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність 
не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства 

або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контро-
лю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звіт-
ності.

Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
своєї думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не перевіряв статті річної фінансової звітності, що стосуються нарахування та 

сплати податкових платежів та зборів і їх похідних статей, оскільки це не передбачено догово-
ром на здійснення аудиту. Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією на-
явних активів та зобов’язань, оскільки аудит був призначений після дати її проведення.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, які зазначені у попере-

дньому параграфі, фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2012 року, подає достовір-
ну та справедливу інформацію про фінансовий стан та фінансові результати за рік, що закін-
чився на зазначену дату, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку та чинного законодавства України.
Директор
ТОВ «АФ «БізнесЕкспертАудит»

___________________ Романюк Г.В.

Сертифікат «А» № 006652 виданий згідно 
рішення Аудиторської Палати України
 № 209/3 від 24 грудня 2009 року.
Партнер 
ТОВ «АФ «БізнесЕкспертАудит»

___________________ Деревицький І.В.

Сертифікат «А» № 004962 продовжено до 
30.11.2015 року згідно рішення 
Аудиторської Палати України № 221/2 
від 04.11.2010 року.
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1. ПрАТ АБС-УКР 25
2. ПрАТ АВЕНЮ 57 26
3. ПрАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 20
4. ПрАТ АВТОП 26
5. ПАТ АГРОФІРМА "ПРОВЕСІНЬ" 12
6. ПрАТ АГРОФІРМА "ЧЕРНОМОРЕЦЬ" 16
7. ПрАТ АГРОФОС 39
8. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ 20
9. ПрАТ АЙПЕК 41

10. ПАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 33
11. ПрАТ АПК-ПАЛЛАДА 48
12. ПрАТ АУРІТА 31
13. ПрАТ БАЛАКЛІЇВСЬКЕ 32
14. ПрАТ БАХЧИСАРАЙСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "РАЙАГРОПОСТАЧ"
50

15. ПрАТ БЕРДЯНСЬКЕ ПЛЕМОБ'ЄДНАННЯ 36
16. ПАТ БЛОКБАСТЕР-КИЇВ 9
17. ПАТ БРОКБІЗНЕСБАНК 55
18. ПрАТ ВIННИЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕЛЕВАТОРПОСТАЧ" 20
19. ПрАТ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "ГОРИЗОНТ" 31
20. ПрАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "МТН-ПОЛТАВА" 47
21. ПАТ ВІДРОДЖЕННЯ 32
22. АТ ВІЛЬХОВАТКА 12

23. ПрАТ ВІНБРОК 50
24. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 17
25. ЗАТ ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 16
26. ПрАТ ГАДЯЦЬКЕ АТП 15337 35
27. ПрАТ ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО 28
28. ПрАТ ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У 

ТВАРИННИЦТВІ
15

29. ПрАТ ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АГРОМАШ"

15

30. ПрАТ ГАЛС-К 46
31. ПрАТ ГЕРМЕС 31
32. ВАТ ДАВИДІВ 48
33. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 6
34. ПрАТ ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА 22
35. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 22
36. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 5
37. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 55
38. ВАТ ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ 43
39. ПрАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 34
40. ПАТ ЕЛАСТОМІР 21
41. ПрАТ ЕНЕРГОБУД 49
42. ПАТ ЕСМА 42
43. ПАТ ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ РИБЗАВОД 51

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРОКБІЗНЕСБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (044) 246-66-53.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ustf@bankbb.com.
1.7. Веб-сайт емітента: www.bankbb.com.ua.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

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

2. Текст повідомлення
Наглядовою радою банку (Протокол б/н від 10.04.2013 р.) прийнято рішення про звіль-

нення Морозова Олександра Валерійовича з посади Голови Правління банку, 10.04.2013 р., за 
власним бажанням. Простими іменними акціями банку не володіє. На посаді перебував з 
07.12.2011 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 
сфері господарської, службової діяльності не має. 

Виконуючою обов’язки Голови Правління банку призначено Гаврилюк Наталію Борисівну, Пер-
шого заступника Голови Правління банку. Посади, які Гаврилюк Н.Б. обіймала раніше: директор 
міжнародного департаменту, директор департаменту внутрішнього аудиту, начальник Головного 
операційного управління, начальник Операційного управління, заступник Голови Правління банку-
начальник Операційного управління Промінвестбанку, м.Київ; перший заступник Голови Правління, 
заступник Голови Правління ПАТ «Укргазбанк», м.Київ. Простими іменними акціями банку не воло-
діє. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Назва уповноваже
ного органу 

емітента, який 
прийняв рішення

Зміни 
(призначено, 

звільнено або 
відсторонено)

Посада

Строк, на який особу 
призначено (обрано), або 

строк, протягом якого особа 
обіймала посаду (роки)

Прізвище, ім’я, по батькові 

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, 
орган, який видав)

Володіє часткою 
в статутному 

капіталі емітента 
(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10.04.2013 Наглядова рада звільнено Голова Правління 1 Морозов Олександр Валерійович - -
2 10.04.2013 Наглядова рада призначено В.о. Голови Правління - Гаврилюк Наталія Борисівна - -

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

домленні.

3.2. В.о. Голови Правління  Н.Б. Гаврилюк 

 12.04.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИй ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00187375
1.4. Місцезнаходження емітента: 49023, м.Дніпропетровськ, вул.Комінтерну, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 367823 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: dzpv@dzpv.dp.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: dzpv.dp.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: зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 12.04.2013р. обрано (призначено) Голову На-

глядової ради - Зінов’єва Олексія Михайловича. Обраний (призначений) на посаду на строк 
3 роки. До обрання Головою Наглядової ради ПАТ ДЗПВ обіймав посади – інженер, старший 
інженер, інженер-електронщик, заступник начальника дільниці, директор. Володіє часткою 
у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 24,96% (2649600 акцій). Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління ______________

(підпис) 
С.А.Торохтей

М. П. 12.04.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІМПЕКС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Полімпекс»
2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14367460
4. Місцезнаходження емітента: 36010, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Овочева,4
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0532272804
6. Електронна поштова адреса: polimpex@ukrpost.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації- www.polimpex.org.ua
8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій
Текст повідомлення

Відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПрАТ «По-
лімпекс», наданого ПАТ «Національний депозитарій України», складеного станом на 
10.04.2013, отриманого емітентом 12.04.2013: пакет акцій «фізичної особи», яка володіла 
20,0% голосуючих акцій (200000 шт.), зменшився та становить 0,0% голосуючих акцій 
(0  шт.); пакет акцій «фізичної особи», яка раніше не володіла акціями емітента, становить 
20,0% голосуючих акцій (200000 шт.); пакет акцій «фізичної особи», яка володіла 52,0% 
голосуючих акцій (520000 шт.), збільшився та з урахуванням розміру збільшення становить 
61,0% голосуючих акцій (610000 шт.); «фізична особа» володіє 19,0% голосуючих акцій 
(190000 шт.) (без змін).

Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-

ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Генеральний директор 
Головко Володимир Анатолійович 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 16 квітня 2013 р. 

56

44. ПАТ ЖМЕРИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" 19
45. ПАТ ЗАВОД "СТРОММАШИНА" 4
46. ПАТ ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ" 47
47. ЗАТ ЗАПОРIЖМЕБЛI 21
48. ЗАТ ЗАПОРIЖМЕБЛI 21
49. ПАТ ЗАПОРІЖГАЗ 29
50. ПАТ ЗАПОРІЖГАЗ 29
51. ПАТ ЗАПОРІЖГАЗ 30
52. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД "ПЕРЕТВОРЮВАЧ" 6
53. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 8
54. ПрАТ ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140 14
55. ПрАТ ІМЕНI КIРОВА 2
56. ПрАТ ІРМЕТ 10
57. ПрАТ ІТЕСУ НАФТОГАЗБУДІЗОЛЯЦІЯ 40
58. ЗАТ КАЗИНО "ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" 3
59. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 40
60. ПрАТ КАРЛІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА 33
61. ПрАТ КАТП-1028 40
62. ЗАТ КЕРЧЕНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНОЇ КЕРАМIКИ "САРМАТ" 16
63. ПрАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 3
64. ПАТ КИЇВ-ЛАДА 37
65. ПАТ КІРОВСЬКИЙ 49
66. АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 43
67. ПрАТ КОЗЯТИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" 17
68. ПрАТ КОКСОХІМПРОЕКТ 48
69. ПрАТ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 33
70. ПрАТ КОМПАНІЯ "ВОЯЖ-СЕРВІС" 18
71. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" 25
72. ПрАТ КОТЕЛЕВСЬКЕ ОАОСГ "СІЛЬГОСПХІМІЯ" 34
73. ВАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ АТП 15307 31
74. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 27
75. ПАт КРИВОРІЖХЛІБ 23
76. ТОВ КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" 45
77. ТОВ КУА "ПРАКТИКА" 52
78. ПрАТ ЛАДИЖИНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 18
79. ПрАТ ЛЕНIНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16
80. ПрАТ ЛІСПАПІР СЕРВІС 25
81. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР 27
82. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 48
83. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 25
84. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

ІМЕНІ ІЛЛІЧА
44

85. ПрАТ МЕРКУРІЙ-V 50
86. ПАТ МОТОР СІЧ 28
87. ПАТ МОТОР-БАНК 50
88. ПрАТ МУШКЕТІВСЬКА АВТОБАЗА 51
89. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СВІТЯЗЬ" 17
90. ПрАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 20
91. ПАТ ОХТИРСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 38
92. ПрАТ ПIВДЕНБУДТРАНС 20
93. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 40 16
94. ПрАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АТП 15343 32
95. ПІФ "ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" ДВВТ ТОВ "КУА "ФІДО ІНВЕСТМЕНТС" 24
96. ПІФ "ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ" ДВВТ ТОВ "КУА "ФІДО 

ІНВЕСТМЕНТС"
24

97. ПрАТ ПМС - КУРОРТ 16
98. ПрАТ ПОБУТ 13
99. ПрАТ ПОЛІМПЕКС 8

100. ПрАТ ПОЛІМПЕКС 55

101. ПрАТ ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС 35
102. ПАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 36
103. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ 34
104. ВАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 

(ПОЛДЕКС)
39

105. ВАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОРОЗРЯДНИХ ЛАМП 41
106. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 35
107. ПрАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 33
108. ПрАТ ПОЛЬОТ 19
109. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 4
110. ВАТ ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХПП 50
111. ТОВ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "РІКА" 7
112. ПАТ ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ 23
113. ПрАТ РIВНЕХАРЧОТЕХСЕРВIС 50
114. ПрАТ РАДІО ТРЕК 8
115. ПрАТ РЕМДЕТАЛЬ 23
116. ПрАТ РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 32
117. ТОВ РУШ 51
118. ДП САВСЕРВІС КАРПАТИ 43
119. ПрАТ СЕНЧАНСЬКЕ РТП 36
120. ПрАТ СІГМА-СПОРТ 51
121. ПрАТ СК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС" 49
122. ПАТ СКТБ КОМПЛЕКС 44
123. В ЗАТ СПОРТТОВАРИ 20
124. ЗАТ СПОРТТОВАРИ 29
125. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІДЕМ ЛАЙФ" 13
126. ПАТ СУМСЬКИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД 30
127. ПрАТ ТАМАРА 41
128. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 46
129. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 43
130. ЗАТ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ УКРАЇНИ 26
131. ПАТ ТЕХСЕРВІС 47
132. ПрАТ ТОМАШПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10548 19
133. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ АЗОВЗАГАЛЬМАШ 39
134. ПрАТ ТРАНСМАШ 11
135. ВАТ ТРАНСПОРТНИК 44
136. ВАТ ТРИКОТАЖНА ФІРМА "АРНІКА" 12
137. ПАТ ТРІБО 29
138. ПАТ ТРІБО 29
139. ПрАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСКА" 48
140. ПрАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"АСКА-ЖИТТЯ"
41

141. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 40
142. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 49
143. ПАТ УКРІНБАНК 26
144. ПрАТ УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ 14
145. ПрАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 34
146. ПАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23 28
147. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 11
148. ПрАТ ФІРМА "ВЗУТТЯ" 35
149. ПрАТ ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 50
150. ПрАТ ХЕРСОНЛIФТ 20
151. ПрАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-10573 15
152. ПрАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 22
153. ТОВ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 46
154. ПрАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
13

155. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 51
156. ПрАТ ЮКРЕЙНІАН ЛІГАЛ КОНСАЛТЕНСІ 5

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 № 0125373
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
15.04.2013 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


