
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту рішення  

Національної комісії з цінних паперів та фондового  
ринку «Про затвердження Змін до Порядку реєстрації 
випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу 

акціонерного товариства»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-

го ринку (далі – Комісія) від 02.04.2013 № 515 було схвалено 
проект рішення «Про затвердження Змін до Порядку реєстра-
ції випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціо-
нерного товариства» (далі – Проект), який розроблено відпо-
відно до пунктів 1 і 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні», частини десятої статті 6, статей 28-30, 32, 33, 
35 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», час-
тини четвертої статті 14, частини першої статті 15, частини пер-
шої статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», з 
метою вдосконалення порядку реєстрації випуску акцій акціо-
нерних товариств при збільшенні або зменшенні статутного 
капіталу. 

Крім того, Проект розроблено з метою приведення актів Ко-
місії у відповідність до чинного законодавства, зокрема, у 
звязку із втратою чинності Положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 31.03.1999 № 87, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 21.07.1999 за № 391/3684.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися 
за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент 

корпоративного управління та корпоративних фінансів); e-mail: 
vitalii.fedorchenko@nssmc.gov.ua; nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропо-
зиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить 
десять робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення 
Проекту. 

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*    *    *

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ  
ТА НОВиНи НКцПфР

НКцПфР  
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальни-
ка Кримського територіального управління Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі:

- п. 1.2 Розділу IІІ Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, за-
твердженого рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222 (у редак-
ції рішення ДКЦПФР від 14.07.2005 р. № 398) (далі Порядку 
№  222), зупинено обіг акцій у зв’язку з реорганізацією 
ЗАТ  «Гранд» (96500, АР Крим, м. Саки, вул. Євпаторійське шосе, 
86, код за ЄДРПОУ: 31203246) - розпорядження № 4КР1З від 
04.04.2013  року;

- п. 3.2 Розділу IIІ Порядку № 222 скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій у зв’язку з реорганізацією ПрАТ «фРЕГАТ» (97501, 
АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Молодіжне, Московське 
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Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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шосе, 9-й км, код за ЄДРПОУ: 20706274), свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій № 153/01/1/10 від 11.10.2010 р., видане 
07.02.2012 р. територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в Автономній Республіці 
Крим, анульовано - розпорядження № 8КР1СА від 
04.04.2013 року;

- п. 2 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 16.05.2005 р. № 240 «Про передачу повнова-
жень територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку щодо скасування реєстрації ви-
пусків акцій акціонерних товариств, які виключені з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців) у зв’язку з їх ліквідацією» (зі змінами, затвер-
дженими рішенням ДКЦПФР від 13.09.2006 р. № 826), 
скасовано реєстрацію випуску акцій у зв’язку з ліквідацією 
ЗАТ «Санаторій «Славутич» (код за ЄДРПОУ: 05532374, адре-
са: 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська, 20), 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 475/01/1/98 від 
04.11.1998 р., видане управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку по Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополю, анульовано - розпорядження № 3КР1С 
від 04.04.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора Центрального територіального департаменту, на підста-
ві рішення Комісії від 07.02.12 №249, на підставі пункту 4 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.07.2007 №1611 «Про делегування повноважень 
з реєстрації випусків акцій, проспектів емісій, змін до про-
спектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, 
реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про резуль-
тати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків 
акцій та облігацій підприємств територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 1.2 глави 1 Розділу IІІ Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 №222 (із змі-
нами та доповненнями), зупинено обіг акцій ПрАТ «Альтаір» 
(02125, м. Київ, пр-т Визволителів, 17, ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ: 04881931) - розпорядження №26цДЗ від 08 квіт
ня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра Центрального територіального департаменту, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.12 №249, на підставі пункту 4 рішен-
ня Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.07.2007 №1611 «Про делегування повноважень з реєстрації 
випусків акцій, проспектів емісій, змін до проспектів емісії ак-
цій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випус-
ків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення 
облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій 
підприємств територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку», пункту 3.2 глави 3 розді-
лу ІIІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулю-

вання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 30.12.98 №222 (із змінами та доповненнями), скасо-
вано реєстрацію випусків акцій ЗАТ «Український центр після
аварійного захисту «ЕкспертСервіс», (01042, м. Київ, вул. Па-
тріса Лумумби, 5, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22916604) 
у зв’язку з реорганізацією акціонерного товариства. Анульова-
но свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 18 липня 2000 
року № 450/10/1/2000, видане Управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-
ласті – розпорядження №26цДСА від 08 квітня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії, на-

чальника Прикарпатського територіального управління Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на під-
ставі пункту 1.2. розділу ІІ Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків 
акцій, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.1998р. №222 
(у редакції рішення ДКЦПФР від 14.07.2005р. №398), зупинено 
обіг акцій ВАТ «Взуттєва фабрика» (78200, Івано-Франківська 
обл., м. Коломия, вул. Валова, 47; код ЄДРПОУ: 05468446) у 
зв’язку з припиненням діяльності акціонерного товариства 
шляхом його ліквідації – розпорядження № 9ПР1З від 
04.04.2013 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:

ТОВАРиСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІ
ОНАЛЬНий ТОРГОВЕцЬ цІННиМи ПАПЕРАМи» (54001, Мико-
лаївська область, місто Миколаїв, вулиця Садова, будинок 
1/10, ідентифікаційний код юридичної особи: 30243749) лі-
цензію на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: 
брокерської діяльності серії АВ 493472 від 14.12.2009, від-
повідно до підпункту 1.1 пункту 1 глави 4 Порядку на під-
ставі заяви про анулювання ліцензії – наказ №213 від 8 квіт
ня 2013 року. 

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «БАНК «ТАВРи
КА» (01135, місто Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 92-94, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 19454139) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської 
діяльності серії АЕ 185204 від 19.10.2012, дилерської діяльнос-
ті серії АЕ 185205 від 19.10.2012, андеррайтингу серії АЕ 185206 
від 19.10.2012, на підставі постанови Правління банку України 
від 20.03.2013 № 97 про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 
«ТАВРИКА» - наказ 204 від 4 квітня 2013 року. 

10.04. 2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на 

пресслужбу НКцПфР обов’язкове.
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ДО УВАГи АКцІОНЕРІВ

ЗАКРиТОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «БАСКО»
(код ЄДРПОУ 22936624)

Повідомляємо Вас про те, що 27 травня 2013 року о 1000 відбудуться загальні збори 
акціонерів (надалі Збори) Закритого акціонерного товариства «БАСКО». 

Збори відбудуться за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 38, безпосереднє 
місце проведення Зборів — кабінет Голови правління Закритого акціонерного товариства 
«БАСКО».

ПОРЯДОК ДЕННий ЗБОРІВ:
1. Затвердження річного звіту ЗАТ «БАСКО».
2. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків ЗАТ «БАСКО».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради ЗАТ «БАСКО», 

звіту правління ЗАТ «БАСКО», та звіту ревізійної комісії ЗАТ «БАСКО».
4. Прийняття рішення про припинення ЗАТ «БАСКО» шляхом перетворення в товариство 

з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ).
5. . Прийняття рішення про порядок та строки припинення ЗАТ «БАСКО» шляхом пере-

творення в ТОВ.
6. Прийняття рішення про умови та обміну акцій на частки у статутному капіталі ТОВ.
7. Прийняття рішення про зупинення обігу акцій ЗАТ «БАСКО».
8. Прийняття рішення про Призначення комісії з припинення ЗАТ «БАСКО».
9. Прийняття рішення про порядок звернення кредиторів до комісії з припинення 

ЗАТ  «БАСКО».
10. Прийняття рішення про правонаступництво, що до майна та зобов’язань 

ЗАТ  «БАСКО».
11. Прийняття рішення про що до інших питань пов’язаних з припиненням ЗАТ «БАС-

КО».
12. Прийняття рішення про уповноваження осіб на здійснення юридично значимих дій, 

пов’язаних із припиненням ЗАТ «БАСКО».
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 27 травня 2013 року з 9-30 до 9-55 

за місцем проведення Зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів 

- паспорт і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену 
згідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися з матеріалами 
питань,винесених на порядок денний Зборів, та надати письмові пропозиції стосовно пи-
тань порядку денного Зборів Голові правління в робочі дні з 10-00 до 15-00 год. за адресою: 
01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 38,

Телефон для довідок (044) 2897893.
Голова правління
ЗАКРиТОГО АКцІОНЕРНОГО
ТОВАРиСТВА «БАСКО»  Дегтяр С. С.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖиТОМиРОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго»

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

розкриття інформації: відсутня
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
1.10.Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 04.04.2013

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» від 04.04.2013р. (протокол 

Наглядової ради Товариства № 5 від 04.04.2013 р.) відбулися зміни складу посадових осіб 
емітенту. Наглядова рада обрала:

1. Головою Наглядової ради Товариства - Спектора Михайла Йосиповича, 15 акцій, 
0,000012 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за злочини, вчи-
нені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх по-
сад. 

2. Заступником Голови Наглядової ради Товариства - VS ENERGY INTERNATIONAL N.V., 
92 482 047 акцій, 75,56 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової ді-
яльності не має. 

3. Секретарем Наглядової ради Товариства - Кур’янова Олександра Михайловича, 1 ак-
ція, 0,0000000082 % статутного капіталу, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльнос-
ті не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік 
попередніх посад. 

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

відомленні. 
 _______________________  А.В. Левицький
 (ініціали та прізвище керівника)  (підпис)
3.2. Найменування посади  Голова Правління
 М.П.  04 квітня 2013 року 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ЛиСиЧАНСЬКий СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІй»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31380846
1.4. Місцезнаходження емітента: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, 1. 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (6451) 9-45-46, 9-45-09
1.6. Електронна поштова адреса емітента: lyzenko-av@proletary.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.proletary.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення
2.1. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу 

посадових осіб: Наглядова рада товариства (протокол № 21 (2013) від 08.04.2013 року).
Дата прийняття рішення: 08.04.2013 року.
Зміст рішення та інформація про посадову особу:
- звільнено члена правління – заступника голови правління з комерційних питань Каба-

нова Миколу Вікторовича (паспорт ЕМ № 223470 виданий 09.06.1999р. Лисичанським МВ 
УМВС України в Луганській області). Володіє 0% статутного капіталу емітента, з 2008 по 
2009 роки займав посаду директора Донецького регіонального представництва ТОВ «Ком-
панія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів «Парекс Ассет Менеджмент 
Україна», з 2009 року займав посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного 
постачання ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», з 20.10.2009 року займав посаду 
члена правління - заступника голови правління з комерційних питань ПАТ «Лисичанський 
склозавод «Пролетарій»;

- призначено члена правління – заступника голови правління з стратегічного розвитку 
Крупко Сергія Анатолійовича (паспорт ЕМ 658582 виданий 20.05.2000р. Кремінським РВ 
УМВС України в Луганській області) на строк до 12.06.2014 року. Володіє 0% статутного 
капіталу емітента, з 2001 по 2004 роки займав посаду бухгалтера ТОВ «Таврія», з 2005 по 
2008 роки займав посаду інженера-економіста ВАТ «Лисичанська сода», з 2008 по 2012 
роки займав посаду начальника планово-економічного відділу ВАТ «Лисичанська сода». 
Відомості відносно інших періодів діяльності не відомі.

Підстави рішення: статутні повноваження Наглядової ради.
Обґрунтування змін: особисте волевиявлення члена Правління, волевиявлення членів 

Наглядової ради.
Зазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини.
2.2. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу 

посадових осіб: Наглядова рада товариства (протокол № 21 (2013) від 08.04.2013 року).
Дата прийняття рішення: 08.04.2013 року.
Зміст рішення та інформація про посадову особу:
- звільнено члена правління – заступника голови правління з економіки Кабана Івана Гри-

горовича (паспорт ЕК 183267 виданий 15.10.1996р. Лисичанським МВ УМВС України в Луган-
ській області). Володіє 4,6339 % статутного капіталу емітента, з 2001 року займав посаду за-
ступника голови правління з економіки ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»;

- призначено члена правління – першого заступника голови правління Кабана Івана Гри-
горовича (паспорт ЕК 183267 виданий 15.10.1996р. Лисичанським МВ УМВС України в Лу-
ганській області) на строк до 12.06.2014 року. Володіє 4,6339 % статутного капіталу емітен-
та, з 2001 року займав посаду заступника голови правління з економіки ПАТ «Лисичанський 
склозавод «Пролетарій».

Підстави рішення: статутні повноваження Наглядової ради.
Обґрунтування змін: волевиявлення членів Наглядової ради.
Зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини.
3. Підпис 

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

3.2. В.о. Голови правління ________________ Ю.М. Барановський
                   (підпис)   М.П. 

09.04.2013р.

ШАНОВНий АКцІОНЕР 

АСК «УКРРІЧфЛОТ»!
Публічне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 

00017733, місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 51) (далі - Компанія) повідо-
мляє, що порядок денний річних (чергових) загальних зборів акціонерів Компанії, склика-
них на 29 квітня 2013 року о 13:00 за адресою (місце проведення): 04071, м. Київ, вул. Кос
тянтинівська, 26, (кінотеатр «Жовтень», зал «Гегемон») доповнено:

1. новим питанням під номером 8:
8. Про зміну місцезнаходження Компанії.
У зв’язку з чим раніше повідомлені питання під номерами 8 та 9 (опубліковано в «Відо-

мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 (1563) від 27 березня 
2013 року) вважати відповідно питаннями 9 та 10.

2. новим питанням під номером 11:
11. Про внесення змін до рішень загальних зборів Компанії, прийнятих 20.04.2011 року 

за двадцятим, двадцять першим, двадцять другим та двадцять третім питаннями порядку 
денного загальних зборів.

Решта повідомлених питань порядку денного під номерами 1-7 залишаються без змін.
З повагою,
Наглядова рада



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 11 квітня 2013 р. 
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METEXPO LIMITED (МЕТЕКСПО ЛІМІТЕД)
Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій 
Приватного акціонерного товариства «Зф КВДОНБАС»

Цим, на виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», компа-
нія METEXPO LIMITED (МЕТЕКСПО ЛІМІТЕД), юридична особа заснована за законодавством 
Республіки Кіпр, зареєстрована за адресою: Гастрас, 4, Атіену, 7600, Ларнака, Кіпр; реєстра-
ційний номер НЕ 299586, заявляє про свій намір придбати пакет акцій Приватного акціонер-
ного товариства «ЗФ КВ-ДОНБАС» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармій-
ська, буд. 62; ідентифікаційний код: 36285915) у кількості 136 250 штук (20,00%) простих 
іменних акцій.

В результаті такого придбання компанії METEXPO LIMITED (МЕТЕКСПО ЛІМІТЕД) нале-
жатиме 136 250 штук (20,00%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства 
«ЗФ КВ-ДОНБАС».

На підтвердження вищевикладеного це повідомлення підписано уповноваженою осо-
бою від імені METEXPO LIMITED (МЕТЕКСПО ЛІМІТЕД) 10 квітня 2013 року.

Представник 
METEXPO LIMITED
 (МЕТЕКСПО ЛІМІТЕД)
за довіреністю
Слєсарєв В.В.  _______________________ 

СІНДІРОУСС ЛТД (SINDIROUSS LTD)
Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій 
Приватного акціонерного товариства «Зф КВДОНБАС»

Цим, на виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», компа-
нія СІНДІРОУСС ЛТД (SINDIROUSS LTD), юридична особа заснована за законодавством Рес-
публіки Кіпр, зареєстрована за адресою: Спайроу Кіпріану, 61 (Spyrou Kyprianou, 61) СК 
ХАУЗ (SK House) 4003, Лімасол, Кіпр; реєстраційний номер НЕ 318574, заявляє про свій 
намір придбати пакет акцій Приватного акціонерного товариства «ЗФ КВ-ДОНБАС» (місцез-
находження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 62; ідентифікаційний код: 
36285915) у кількості 136 250 штук (20,00%) простих іменних акцій.

В результаті такого придбання компанії СІНДІРОУСС ЛТД (SINDIROUSS LTD) належатиме 
136 250 штук (20,00%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ЗФ 
КВ-ДОНБАС».

На підтвердження вищевикладеного це повідомлення підписано уповноваженою осо-
бою від імені СІНДІРОУСС ЛТД (SINDIROUSS LTD) 10 квітня 2013 року.

Представник 
СІНДІРОУСС ЛТД 
(SINDIROUSS LTD)
за довіреністю
Білоусов О.й.  _______________________

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«СТРАТЕГІЯ»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЯ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33770783;
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, буд. 18, 

кв. 2;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 373-97-09;
1.6. Електрона поштова адреса емітента: znkifstrategy@prat.dp.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: https://sites.google.com/site/znkifstrategy/;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», що відбу-

лись 08 квітня 2013 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (прото-
кол № 01/04-2013 річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» 
від 08 квітня 2013 р.).

Звільнено:
- з посади Голова Наглядової ради Конколович Яну Ігорівну (паспорт серії КМ № 

123091, виданий Очаківським МРВУМВС України в Миколаївській області 30 липня 
2002 р.), яка перебувала на посаді з 26 квітня 2012 р. Конколович Яна Ігорівна не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Емітента не 
володіє.

Призначено:
- на посаду Голова Наглядової ради Кулака Андрія Григоровича (паспорт серії АМ № 

358246, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12 квітня 
2001 р.). Кулак Андрій Григорович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, акціями Емітента не володіє.

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 Наглядової ради Кулак А.Г.

«08» квітня 2013 року

ОТКРыТОЕ АКциОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО 
«ЗАВОД «ЮЖРЕММАШ»

«Открытое акционерное общество «завод «Южреммаш»», ЕДРПОУ 00242996, местона-
хождение 99003 г.Севастополь, ул. Симферопольская, 2, уведомляет акционеров о допо-
лнении повестки дня очередного общего собрания акционеров, назначенного на 26 апреля 
2013г., в соответствии с требованиями ст.38 Закона Украины «Об акционерных обществах». 
Уведомление о проведении собрания опубликовано в издании «Ведомости НКЦПФР» № 53 
от 19.03.2013г.

Повестка дня общего собрания дополняется вопросами №№ 12, 13, 14:
12. Избрание членов наблюдательного совета путем кумулятивного голосования.
13. Принятие решения о прекращении полномочий членов наблюдательного совета.
14.Избрание головы и членов ревизионной комиссии путем кумулятивного голосова-

ния.
Дата и время проведения собрания не меняются - 26 апреля 2013г.; место проведе-

ния не меняется - г.Севастополь, Камышовое шоссе, 41/2, завод Южреммаш, ремонтный 
цех. Регистрация участников – с 14-15 до 14-45 часов 26 апреля.2013г. Дата составления 
перечня акционеров, которые имею право на участие в общем собрании, – 22 апреля 
2013г.

Директор  Сац Г.С.

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ДУНАйВОДБУД  124» 

повідомляє:
1. У повідомленні про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124» у питанні №2 порядку денно-
го загальних зборів акціонерів допущено технічну помилку, у зв’язку з чим 
питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124» читати у наступній ре-
дакції:

«2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності При-
ватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124»  за 2012 рік. Осно-
вні напрямки діяльності  Товариства  на 2013 рік.»

2. У повідомленні про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124» питання №7 порядку денного загаль-
них зборів акціонерів – виключити.

Директор ПрАТ «ДУНАйВОДБУД124»

ПОВІДОМЛЕННя ПРО ДОПОВЛЕННя ДО ПОРяДКУ ДЕННОГО 
ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА 
«СПЕцАВТОМАТиКА» (місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 52)
Повідомляє, що порядок денний Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 

2013 року (повідомлення опубліковано в офіційному виданні «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.2013 р.) доповнено наступним питанням:

8. Про надання повноважень Правлінню Товариства на укладення правочинів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 

18  квітня 2013 року. Для участі у зборах, акціонерам, включеним до зазначеного переліку, 
необхідно мати при собі паспорт, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність 
на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем проведення Зборів. 
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку денного 

Загальних зборів за відповідним письмовим зверненням за місцезнаходження Товариства – м. 
Одеса, вул. Гастело, 52, приймальня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів 
із зазначеними документами є Голова правління Товариства – Хованський Анатолій Гелійович.

Довідки за тел. (048) 715 79 31.
Голова Правління  Хованський А.Г.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОТІ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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 
«ПОТІ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 20203389
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію - emitent-pages.com.ua/20203389

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА»

код ЄДРПОУ: 00382349; 
95014, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мармурова, 3/6; 
тел.: (0652) 22-39-97; 
E-mail: prijomnaja_smf@mail.ru;
Адреса сторінки в мережі Інтернет - smf.uaprom.net.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Дата вчинення дії: 08.04.2013 р. Текст Повідомлення: Посадова особа Тимчасово викону-

ючий обов’язки Головного бухгалтера Степанюк Світлана Іванівна (не надано згоди фiзичної 
особи про розкриття паспортних даних) призначена безстроково 08.04.2013 р. згідно Наказу 
Генерального директора Товариства від 08.04.2013 р. за № 38-к. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.0005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. За-
ймала посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «Сімферопольська макаронна фабрика».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Генеральний 
директор Панасевич Галина Олександрівна.

Генеральний директор Г.О. Панасевич

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АГРОГАРАНТ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32329204;
1.4. Місцезнаходження емітента: 83062, м. Донецьк, вул. Снегiрiвська, буд. 12а;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 349-47-57, (062) 349-47-57;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: agrogarant.sk@gmail.com;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http//skag.pat.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа Член наглядової ради NORD ATLANTIC S.A. (реєстрацiйний но-

мер 191471, мiсцезнаходження: City of Panama, Via Espana 122 and Elvira Mendez Street, 
«BankBoston» Building, 16th) звiльнена 08.04.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 18.04.2012 року. Рiшення прийнято на чергових загальних зборах 
акцiонерiв (протокол № 1 вiд 08.04.2013 року).

Посадова особа Член наглядової ради ТОВ «Iнтер-Донбас» (IК в ЄДРПОУ 32164569, 
мiсцезнаходження: 83045, Донецька область, Ленiнський район, м. Донецьк, просп. 
Ленiнський, б. 43) звiльнена 08.04.2013 року. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.88000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.04.2012 року. Рiшення прийнято на чер-
гових загальних зборах акцiонерiв (протокол № 1 вiд 08.04.2013 року).

Посадова особа Член наглядової ради Давидова Полiна Анатолiївна (паспорт: серiя ВК номер 
166221 виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй областi 06.07.2005 р.) звiльнена 
08.04.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.04.2012 року. Рiшення 
прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв (протокол № 1 вiд 08.04.2013 року).

Посадова особа Член наглядової ради ТОВ «Лауффер Бiсквiтс» (IК в ЄДРПОУ 38080056, 
мiсцезнаходження: Україна, 03115, мiсто Київ, вулиця Федора Кричевського, буд. 19) при-
значена 08.04.2013 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000667%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу складає 5 рокiв. Рiшення прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв (про-
токол № 1 вiд 08.04.2013 року).

Посадова особа Член наглядової ради ТОВ «Iнтер-Донбас» (IК в ЄДРПОУ 32164569, 
мiсцезнаходження: 83045, Донецька область, Ленiнський район, м. Донецьк, просп. 
Ленiнський, б. 43) призначена 08.04.2013 року. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.88000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу складає 5 рокiв. Рiшення прийнято на чергових загальних зборах 
акцiонерiв (протокол № 1 вiд 08.04.2013 року).

Посадова особа Член наглядової ради Давидова Полiна Анатолiївна (паспорт: серiя ВК 
номер 166221 виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй областi 06.07.2005 
р.) призначена 08.04.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу складає 5 рокiв. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: оператор ПЕОМ (ТОВ «ДИАД»), 
спецiалiст з постачання (ТОВ «ДИАД»), економiст з фiнансових питань (ТОВ «ДИАД»), бух-
галтер (ТОВ «Агросервiс плюс»), головний бухгалтер (ТОВ «ВАРИАНТ»), фiнансист (ТОВ 
«ВАРИАНТ»), бухгалтер (ТОВ «Iстейт»). Рiшення прийнято на чергових загальних зборах 
акцiонерiв (протокол № 1 вiд 08.04.2013 року).

Посадова особа Голова наглядової ради ТОВ «Лауффер Бiсквiтс» (IК в ЄДРПОУ 
38080056, мiсцезнаходження: Україна, 03115, мiсто Київ, вулиця Федора Кричевсько-
го, буд. 19) призначена 08.04.2013 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00000667%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу, складає 5 рокiв. Рiшення прийнято наглядовою радою (протокол № 
б/н вiд 08.04.2013 року о 14:00).

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

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

Директор Герасименко Сергiй Валентинович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНАТОРІЙ «УТЬОС» 
(місцезнаходження Товариства: м. Алушта, с-ще Утьос, вул. Гагаріной, б. 5) повідомляє про 

те, що позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Санаторій «Утьос» відбудуться 14 травня 
2013 року о 12:00 годин за адресою: м. Алушта, с-ще Утьос, вул. Гагаріной, б. 5 у конференц-за-
лі ПрАТ «Санаторій «Утьос». Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних 
зборах акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів о 11 годин 00 хвилин, час закінчення 
реєстрації о 11 годин 45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позачергових загальних зборах визначена Наглядовою радою і становить 30 квітня 2013 року.

До порядку денного винесені наступні питання:
1) Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«Санаторій «Утьос». Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної 
комісії Загальних зборів Зберігачу.

2) Обрання голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Санаторій «Утьос». 
Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

3) Про затвердження результатів Реєстраційної комісії з повноважень учасників поза-
чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Санаторій «Утьос».

4) Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової 
звітності ПрАТ «Санаторій «Утьос» за 2012 рік.

5) Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність ПрАТ «Санаторій «Утьос» за 2012 рік.

6) Затвердження річного звіту про роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Санаторій «Утьос» 
у 2012 році.

7) Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Санаторій «Утьос» за 2012 рік.
8) Затвердження звіту про роботу Генерального директора ПрАТ «Санаторій «Утьос» 

у 2012 році.
9) Затвердження звіту про роботу Наглядової ради ПрАТ «Санаторій «Утьос» у 2012 році.
10) Про розподіл прибутку ПрАТ «Санаторій «Утьос» за 2012 рік.
11) Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік. Визначення дати складення пе-

реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
12) Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Санаторій «Утьос» на 

2013 рік.
13) Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ «Санаторій «Утьос» на 2013 рік.
14) Про затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ «Санаторій «Утьос» на 2013 рік.
15) Про внесення змін до договорів оренди (суборенди) земельних ділянок у зв’язку зі 

зміною нормативної грошової оцінки землі.
16) Про вчинення значних правочинів.
17) Про внесення змін та доповнень до Статуту приватного акціонерного товариства 

«Санаторій «Утьос» та затвердження його в новій редакції.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 

під час підготовки до річних Загальних зборів: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, без 
перерви, за адресою: м. Алушта, с-ще Утьос, вул. Гагаріной, б. 5, кімната 6, відповідальна 
особа – генеральний директор Запорожану С.П., телефон для довідок: (06560) 2-19-06.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Санаторій «Утьос» (тис. грн.)

Найменування показників
Період

Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.
Усього активів 27068 27660
Основні засоби 28601 24698
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 329 213
Сумарна дебіторська заборгованість 1178 1470
Грошові кошти та їх еквіваленти 849 1221
Нерозподілений прибуток 490 1124
Власний капітал 26073 26373
Статутний капітал 22970 22970
Дострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 775 492
Чистий прибуток (збиток) 490 1124
Середньорічна кількість акцій (шт.) 229700 229700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних ак-
цій протягом періоду

0 0

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 121 106
Генеральний директор ПрАТ «Санаторій «Утьос» С.П.Запорожану
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«СОфІЯ»

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 «СОфІЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
04594605
1.4. Місцезнаходження емітента 
07400, м. Бровари, вул. Незалежності, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
045 9451445
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
oxana@sophia.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації
http://www.sophia.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
09 квітня 2013 р. Ревізійною комісією Публічного акціонерного товариства «СОФІя» 

(протокол №2/13 від 09 квітня 2013 року.) прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб емітента, а саме:

- призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Грабовенко Неонілу Олексіївну за рі-
шенням Ревізійної комісії. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надава-
ла. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,000096% (5 шт. акцій); особу 
призначено строком на п’ять років; до призначення займала наступні посади: член Ревізій-
ної комісії ПАТ «СОФІя», голова Ревізійної комісії ПАТ «СОФІя», провідний інженер з охоро-
ни праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки ВАТ «СОФIя»; непогашених судимос-
тей 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   Чаюн Володимир Григорович
 підпис, м. п.
  09.04.2013 р.

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«УКРАГРО НПК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(дата розміщення в стрічці новин 09.04.2013 р.)

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

АГРО НПК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31961067
1.4. Місцезнаходження емітента: 19200, Черкаська область, м. Жашків, вул. Про-

мислова, 1 (один)
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04747) 6-00-71, 6-00-72
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@urozhai.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://www.urozhai.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента. 
2. Текст повідомлення:

Призначено на посаду посадову особу – Головного бухгалтера Самойленко Лі-
дію Леонідівну (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них), дата призначення 08.04.2013 року на підставі заяви Самойленко Лідії Леонідів-
ни, посадова особа призначена безстроково. Орган, який прийняв рішення: 
Генеральний директор ПРАТ «УКРАГРО НПК». Дата прийняття рішення: 08.04.2013 
р. Частка, якою володіє призначена посадова особа в статутному капіталі емітента, 
складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який належить призначеній посадовій 
особі складає 0%. Посадова особа призначається замість звільненого 31.03.2013 р. 
за власним бажанням головного бухгалтера. Посадова особа емітента непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала 
протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер ТОВ «ДЦ УКРАЇНА», Головний бух-
галтер ТОВ «Вторма», Головний бухгалтер ТОВ «Альборз», Головний бухгалтер 
ТОВ  «Сіріус-Петроліум»

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади – 
Генеральний директор  _______  С. Демент'єв.  08.04.2013 р.
   (дата)
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ДОНЕцЬКий 
ДОСЛІДНОЕКСПЕРиМЕНТАЛЬНий ЗАВОД «СТАРТ»

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

Текст повідомлення: 13.02.2013року ПрАТ «ДДЕЗ«Старт»(надалі – Емітент) отримало 
від депозитарію ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом 
на 08.02.2013р.

Згідно інформації цього реєстру стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітента, а саме:

1. Пакет власника акцій – фізичної особи Овчиннікова Леоніда Олександровича змен-
шився на 220 шт. акцій, що складає 11,8407% голосуючих акцій Емітента, та становить 
781  шт. акцій (42,0344% голосуючих акцій Емітента).

2. Пакет власника акцій – фізичної особи Фінкельштейна Леоніда Зельмановича збіль-
шився на 220 шт. акцій, що складає 11,8407% голосуючих акцій Емітента, та становить 
225  шт. акцій (12,1098% голосуючих акцій Емітента). 

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

Директор  Л.З. фінкельштейн

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ЧОРНОМОР»
Річна інформація емітента за 2012 р.

1.Загальні відомості. Публiчне акцiонерне товариство «Чорномор». Адреса 75700  
Херсонська обл. м.Скадовськ вул.Комунарiв, 75. ЄДРПОУ 14132490. Тлф 0553753762. Ви-
писка з ЄДР ААВ №168185 від 03.03.95. Веб-сторінка chernomor.vatua.com. 2.Основні по-
казники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.): Усього ак-
тивів 258/377. Основні засоби 236/276. Сумарна дебіт. заборгованість 19/43. Грошові кошти 
та їх еквіваленти 3/0,8. Власний капітал 4/83. Статутний капітал 15/15. Непокритий збиток 
-330/-250. Довгострокові зобов’язання 225/225. Поточні зобов’язання: 29/54. Збиток -64/-
11. Вартість чистих активів 4/83. 3.Посадовi особи: Директор Чернега Вiра Федорiвна, голо-
вбух Завгороднiй Володимир Анатолiйович; голова НР Лиховид Олег Миколайович, члени 
НР Пасiчник Леонiд Анатолiйович, Кульчиковський Олександр Володимирович; Ревізор Юр-
ченко Валентина Прокопiвна. Судимостi не мають. Засновник РВФДМУ по Херс. обл. Частка 
в СК 0,6%. 4.Інформація про ЦП. Акцiї простi в бездокументарній формі. Кiлькiсть 
1527500шт. Номiнал 0.01грн. Процент в СК 100%. Код випуску UA4000093652. ЦП для про-
дажу не виставлялися, до лiстингу не включалися. Емісії не було. 5.Змiн особи, яка веде 
облiк прав власностi не ЦП не вiдбувалось. 6.Збори акцiонерiв вiдбулися 31.05.12. 7.Диві-
денди не виплачувались. 8.Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович, код 2012314477, підтверджує 
достовірність фінзвітності товариства за 2012р. 9.Повний текст річної інформації у ЗІБД 
Комісії розкрит 09.04.13. 10.Директор Чернега Вiра федорiвна.

ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ЕПОС 2011»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЕПОС 2011»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

03058611

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

eposprat.ucoz.ru

Відомості про припинення емітента ПАТ «ДОНБАСАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ» 
шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

Рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї прийняте Загальними зборами 
акцiонерiв 08 квітня 2013 року (Протокол №23 від 08.04.2013р.) в зв’язку з безперспектив-
ністю діяльності Товариства.

На Загальних зборах були присутнi акцiонери з сумарною кiлькiстю голосiв 1164846, що 
становить 76% вiд загальної кiлькостi акцiй 1527060, якi складають статутний капiтал 
емiтента. Результати голосування з питання припинення емiтента шляхом лiквiдацiї: «ЗА» - 
1159824 голосiв (99,56% від голосів акціонерів, присутніх на зборах), «ПРОТИ» - 2294 голо-
сів (0,197%), «УТРИМАЛИСь» - 2728 голосів (0,235%).

Товариство має кредиторів. Вартiсть чистих активiв 1159 тис.грн., сума поточних 
зобов’язань 2486 тис.грн., розмiр власного капiталу за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2012 рiк, який передував датi ухвалення рiшення про лiквiдацiю емiтента, становить 
1159  тис.грн.

За попередніми розрахунками у Товариства достатньо активів для розрахунку за його 
зобов’язаннями. Суми, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів, для роз-
поділення мiж акцiонерами, не передбачається.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься в 
повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавстом.

Голова ліквідаційної комісії  Ратинська Сталіна Вікторівна. 
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ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«АВТОБАН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВ-
ТОБАН»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13970473
1.4. Місцезнаходження емітента: 33018, м. Рiвне, вул. Курчатова, буд. 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 45-00-61, 

(0362)  45- 00- 64
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@avtoban.rovno.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: autoban.ucoz.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом пе-

ретворення за рішенням вищого органу емітента
2. Текст повідомлення:

Черговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «АВТОБАН» 09.04.2013р. (про-
токол №1/13 від 09.04.2013 року) прийнято рішення про припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАН» шляхом його перетворення в ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІРМА АВТОБАН».

Метою перетворення є мінімізація витрат Товариства, пов’язаних з обслугову-
ванням такої організаційно-правової форми, як приватне акціонерне товариство. 
Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути значних витрат на по-
слуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності 
ПРАТ «АВТОБАН» і сумарна вартість яких сягає значних розмірів. Способом при-
пинення є перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Результати 
голосування: «За» припинення 40 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів 
осіб, присутніх на зборах. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів 
осіб, присутніх на зборах. «Утрималися» – 0 голосів, що становить 0 відсотків го-
лосів осіб, присутніх на зборах. Правонаступником ПРАТ «АВТОБАН» – є ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІРМА АВТОБАН». За підсумками 
припинення ПРАТ «АВТОБАН» шляхом його перетворення всі його майнові права, 
грошові кошти, активи та зобов’язання, інші права та обов’язки, які йому нале-
жать, переходять до його правонаступника. Передача активів і зобов'язань товари-
ства здійснюється за передавальним актом. Розмір статутного капіталу товари-
ства  - правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу ПРАТ «АВТОБАН», а 
саме 40 000,00 грн.

Затверджено порядок обміну акцій ПРАТ «АВТОБАН» на частки в статутному 
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Обмін акцій Товариства на част-
ки у статутному капіталі правонаступника здійснюється в два етапи. На першому 
етапі, який починається 10.04.2013 року та закінчується 10.06.2013 року, акціонери 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАН» отримають письмові 
зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Товари-
ства.

Для обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАН» на 
письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника 
Товариства акціонерами подаються письмові заяви на ім’я Голови комісії з реорга-
нізації за адресою: 33018, Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, 3, третій 
поверх, кабінет 38.

Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10 год. 
00  хв. до 16 год. 00 хв. в межах першого етапу обміну акцій на частки у статутному 
капіталі правонаступника Товариства.

На другому етапі, який розпочинається з дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІРМА АВТОБАН» - правонаступника Това-
риства, утвореного в результаті реорганізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АВТОБАН», відбувається обмін письмових зобов’язань на частки у статут-
ному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІРМА АВТОБАН» 
у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про 
видачу відповідних часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації та 
видачі документів, що підтверджують їхнє право власності на частки у статутному 
капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІРМА АВТОБАН».

Термін отримання часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІРМА АВТОБАН» в обмін на письмові зобов’язання не об-
межується.

Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАН» здійснюється таким чином, щоб розмір 
статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІРМА 
АВТОБАН» дорівнював розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АВТОБАН» до реорганізації.

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІРМА АВТОБАН» дорівнює розміру загальної номінальної 
вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АВТОБАН» до перетворення.

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

повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з реорганізації ПрАТ «АВТОБАН»   Задорожний В.Г.

ПАТ «СЛОВВАЖМАШ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Словваж-

маш»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00210594
1.4. Місцезнаходження: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Заводська, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0626) 66-81-00, факс  

(0626) 66-81-10
1.6. Електронна поштова адреса емітента: postmaster@sztm.donbass.com
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Словважмаш» 05.04.2013 року (протокол 

№ 14) прийнято рішення про зміну всього складу Наглядової ради Товариства, а 
саме:

- з 05.04.2013 року достроково припинені повноваження голови Наглядової 
ради ПАТ «Словважмаш» Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-
виробнича фірма «Дніпротехсервіс». Перебував на посаді члена Наглядової ради з 
05 квітня 2012 року по 30 серпня 2012 року, з 31 серпня 2012 року - на посаді голо-
ви Наглядової ради (загалом протягом 1 року 0 місяців 0 днів). Товариство з обме-
женою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс» володіє ак-
ціями ПАТ «Словважмаш» в кількості 19 710 697 шт. (49,9801 % статутного 
капіталу). Інформація про фізичну особу, яку юридична особа уповноважила пред-
ставляти свої інтереси в Наглядовій раді: Софієнко Дмитро Григорович. Акціями 
ПАТ «Словважмаш» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-
портних даних;

- з 05.04.2013 року достроково припинені повноваження члена Наглядової ради 
Дорошкевича Олексія Володимировича. Володіє акціями ПАТ «Словважмаш» в 
кількості 1 шт. (0,000000025% статутного капіталу). Перебував на посаді члена На-
глядової ради з 05.04.2012 року (протягом 1 року 0 місяців 0 днів). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних.

На підставі вимог п. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», шля-
хом кумулятивного голосування, Загальними зборами акціонерів обрана Наглядова 
Рада в наступному складі:

- з 05.04.2013 року обрано на посаду члена Наглядової ради Зінов’єва Олексія 
Михайловича, як кандидата, що набрав найбільшу кількість голосів акціонерів по-
рівняно з іншими кандидатами. Строк на який призначено особу - 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор зі стратегічного мар-
кетингу та розвитку. Зінов’єв О.М. володіє акціями ПАТ «Словважмаш» в кількості 
1 шт. (0,000000025% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних;

- з 05.04.2013 року обрано на посаду члена Наглядової ради Дорошкевича Олек-
сія Володимировича, як кандидата, що набрав найбільшу кількість голосів акціоне-
рів порівняно з іншими кандидатами. Володіє акціями ПАТ «Словважмаш» в кіль-
кості 1 шт. (0,000000025% статутного капіталу). Строк на який призначено 
особу  - 3  роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступ-
ник директора-керівник департаменту обладнання. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини особа не має. Товариство не має згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних;

- з 05.04.2013 року обрано на посаду члена Наглядової ради Товариство з об-
меженою відповідальністю науково-виробничу фірму «Дніпротехсервіс» (Код за 
ЄДРПОУ: 19305558, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферополь-
ська,  21, офіс 615), як кандидата, що набрав найбільшу кількість голосів акціонерів 
порівняно з іншими кандидатами. Володіє акціями ПАТ «Словважмаш» в кількос-
ті  19 710 697 шт. (49,9801% статутного капіталу). Строк на який призначено осо-
бу  - 3 роки. Інформація про фізичну особу, яку кандидат - юридична особа має 
намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді: Софієнко Дми-
тро Григорович. Акціями ПАТ «Словважмаш» не володіє. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт з корпоративних питань; начальник 
юридичного відділу; заступник директора – начальник юридичного департаменту. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Товариство 
не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Наглядовою радою ПАТ «Словважмаш» 05.04.2013 року (протокол №3) прийня-
то рішення про призначення на посаду голови Наглядової ради Товариство з обме-
женою відповідальністю науково-виробничу фірму «Дніпротехсервіс». Володіє ак-
ціями ПАТ «Словважмаш» в кількості 19 710 697 шт. (49,9801 % статутного 
капіталу). Строк на який призначено особу – 3 роки. Інформація про фізичну особу, 
яку юридична особа уповноважила представляти свої інтереси в Наглядовій раді: 
Софієнко Дмитро Григорович. Акціями ПАТ «Словважмаш» не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Товариство не має 
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

Голова правління  Харченко Володимир Володимирович
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ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«АВТОБАН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОБАН»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13970473
1.4. Місцезнаходження емітента: 33018, м. Рiвне, вул. Курчатова, буд. 3; 1.5. Міжміський 

код, телефон та факс: (0362) 45-00-61, (0362) 45-00-64; 1.6. Електронна поштова адреса: 
office@avtoban.rovno.ua; 1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: autoban.ucoz.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про викуп власних 
акцій

2. Текст повідомлення:
Черговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «АВТОБАН» 09.04.2013р. (протокол 

№1/13 від 09.04.2013 року) прийнято рішення про викуп Товариством власних акцій та вста-
новлено порядок, строк та ціну викупу Товариством акцій в акціонерів, які не голосували за 
прийняття рішення про перетворення Товариства.

Перiод викупу акцій (дата початку і закінчення викупу): з 10 квітня 2013р. по 10 травня 
2013р. Мета викупу акцiй: захист прав акціонерів. Порядок викупу: викуп акцій здійснюється 
шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу простих iменних акцій в акціонерів, які вима-
гають цього, у разі коли ці акціонери не голосували за прийняття зборами рішення про 
припинення діяльності Товариства та звернулися з письмовою вимогою з обов’язковим за-
значенням в ній: прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, кількості та типу акцій, 
обов'язкового викупу яких вони вимагає. Вимога подається на ім’я Голови комісії з реорга-
нізації за адресою: 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 3, третій поверх, кабінет 38, у робочі дні 
з 10.00 до 16.00 год. у встановлений строк.

Викуп акцій здійснюється за ціною 4,41825 грн. за одну штуку акції. Ціна викупу акцій 
визначена відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства» та є не нижчою за 
номінальну вартість та ринкову вартість, що була визначена на засадах незалежної оцінки, 
проведеної відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність, станом на дату, що передує дню повідомлення акціонерів про 
скликання загальних зборів. Термін сплати вартості акцій - протягом 30 днів після отриман-
ня вимоги акціонера про викуп належних йому акцій, у разі задоволення такої вимоги комі-
сією з реорганізації Товариства.

Чистий збиток на акцію за річною фінансовою звітністю року (2012р.), який передував 
даті прийняття рішення про викуп акцій, становить 0,65 грн.

Підлягають викупу прості іменні акції бездокументарної форми існування. Прогнозова-
на кількість акцій, що підлягають викупу, становить 0 штук простих іменних акцій бездоку-
ментарної форми існування, загальною номінальною вартістю 0,00 грн. (нуль гривень 
00  коп.) у співвідношенні до статутного капіталу – 0 %.

Акціонерами, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій, є одна 
фізична особа. Станом на дату прийняття рішення про викуп акцій Товариство не володіє 
інформацією про намір продажу акцій Товариству акціонерами, які володіють 10 і більше 
відсотками акцій, ревізором, виконавчим органом Товариства. Емітент не володіє раніше 
викупленими простими іменними акціями власної емісії.

Дата реєстрації випуску - 15.04.2011 р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
28/17/1/11, найменування органу, що зареєстрував випуск - Рiвненське територiальне 
управлiння ДКЦПФР, міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000118467, номінальна 
вартість акцій (грн.) – 1,00 (одна гривня 00 коп.), кількість акцій (штук) – 40 000, загальна 
номінальна вартість – 40 000,00грн.

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

мленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з реорганізації ПрАТ «АВТОБАН»  Задорожний В.Г.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
 «ОТАВА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОТАВА»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товари-
ство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31183822
1.4. Місцезнаходження емітента: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442202034, 0442202034
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@otava.in.ua
1.7. Веб-сайт емітента: otava.in.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: otava.in.ua
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТАВА» (далі – Товариство) повідо-
мляє, що 08.04.2013р. від депозитарію ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цін-
них паперів» (ліцензія АВ № 498004 від 19.11.2009р.) був отриманий зведений 
обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства станом на 31.03.2013р., 
згідно з яким відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого 
типу «Гарант-Розвиток» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Сортіс Ессет Менеджмент» (ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ 35195889, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119). 
Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 37.2001 %, а після зміни пакета 
акцій - 36.1613 % голосуючих акцій емітента. Підстава зміни пакета акцій: про-
даж вказаною особою акцій емітента на вторинному ринку.

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

Голова правління  Бобир Володимир Анатолійович, 08.04.2013р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНи ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНиХ ЗАГАЛЬНиХ ЗБОРІВ 

ПРАТ «ЗАВОД З ВиРОБНицТВА ЯДЕРНОГО ПАЛиВА»
У зв’язку із внесенням акціонером пропозицій щодо питань порядку денного позачерго-

вих загальних зборів (далі - «Збори») Приватного акціонерного товариства «Завод з ви-
робництва ядерного палива» (далі - «Товариство»), які відбудуться «25» квітня 2013 року за 
адресою: Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, с.м.т. Смоліно, вулиця 
Казакова, будинок 7а, кім. № 1, та включенням цих пропозицій до порядку денного, Товари-
ство повідомляє про наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів, 
за яким будуть проведені такі збори:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціо-
нерів.

2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради, Виконавчого ор-

гану, Ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких переви-

щує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показників
Період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 1347 -
Основні засоби 1345 -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 760 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 159189 1502
Нерозподілений прибуток - 2
Власний капітал 159625 1502
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1672 2
Чистий прибуток (збиток) -1876 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150000 150000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 1

Т.в.о. Директора  Ю.ф. Антіпов

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРи
СТВО ВОВЧАНСЬКий АГРЕГАТНий ЗАВОД

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14309847
1.4. Місцезнаходження: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, буд.2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 05741 4-27-09, 05741 4- 27 -09
1.6. Електронна поштова адреса емітента: volchansk@registr.kharkov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.vza.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради 09.04.2013 р. Звільнен-

ня посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради №7 від 09.04.2013 р.
Посадова особа Гречіхін Геннадій Олександрович (Паспорт: серія ММ № 352863 виданий 

28.09.1999р. Ленінським РВХМУ УМВС України в Харківській обл.), яка займала посаду Член 
Наглядової ради, звільнена у зв’язку з його смертю, цивільно-правовий договір укладений з 
ним розірвано. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,9004%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 25.04.2012 р. по 09.04.2013 р.

Посаду, яку займав Гречіхін Геннадій Олександрович, залишити вакантною до обрання 
нового складу Наглядової ради на загальних зборах товариства.

3. Підпис
Голова Правління О.А. Антоненко підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 11 квітня 2013 р. 

РОЗКРиТТЯ ІНфОРМАцІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ
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ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«АВТОБАН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОБАН»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13970473
1.4. Місцезнаходження емітента: 33018, м. Рiвне, вул. Курчатова, буд. 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 45-00-61, (0362) 45-00-64
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@avtoban.rovno.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: autoban.ucoz.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Рішення про зміну посадових осіб прийнято на чергових загальних зборах акціонерів 

ПРАТ «АВТОБАН» 09.04.2013р. (протокол №1/13 від 09.04.2013 року).
Посадова особа Задорожний Валерiй Григорович (паспорт серії СР № 857800, виданий 

06.09.2001р. Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.), який обіймав посаду дирек-
тора – звільнений та призначений на посаду Голови комісії з реорганізації Товариства. Частка, 
якою володіє у статутному капіталі Товариства – 94%, а саме 37 600 шт. акцій. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 20 років 8 місяців. Інші посади, які обіймав Задорож-

ний В.Г.: АТ фiрма «Автобан», директор. Посадова особа на посаду Голови комісії з реоргані-
зації Товариства призначена на термін до закінчення процесу реорганізації. Зазначена особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Задорожна Тамара Леонідівна (паспорт серії СР №374107, виданий 
20.03.1998р. Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.), яка обіймала посаду 
Ревiзор акцiонерного товариства – звільнена та призначена на посаду Члена комісії з ре-
організації Товариства. Частка, якою володіє у статутному капіталі Товариства – 6%, а 
саме 2 400 шт. акцій. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки. Інші 
посади, які обіймав Задорожна Т.Л.: ТОВ АФ «IНОАУДИТ», референт. Посадова особа на 
посаду Члена комісії з реорганізації Товариства призначена на термін до закінчення про-
цесу реорганізації. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Надати комісії з реорганізації, відповідно до чинного законодавства України та установ-
чих документів Товариства, повноваження по управлінню справами Товариства, право пред-
ставляти у відносинах з третіми особами, та виступати в суді від імені Товариства. Комісії з 
реорганізації Товариства здійснити (з правом передоручення третій особі), в строки перед-
бачені чинним законодавством України, необхідні дії по перетворенню ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАН» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ 
«ФІРМА АВТОБАН».

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

мленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з реорганізації ПрАТ «АВТОБАН»   Задорожний В.Г.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ДОНБАСАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»

Загальними зборами ПАТ «ДОНБАСАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ» (Протокол №23 вiд 
08.04.2013р.) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:

Посадова особа Голова правління Коверко Микола Володимирович (паспорт: серія ЕО 
№ 403310, виданий Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївській обл., 
24.11.1997р.) звiльнена з 08.04.2013р. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi  - 7 місяців. Володiє часткою в статутному капiталi 0,0115%.

Посадова особа Член правління (головний бухгалтер) Мохонько Ніна Олексіївна (пас-
порт: серія ЕО №039597, виданий Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївській 
обл., 21 11.1995р.) звільнена з 08.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi 
0,1015%.

Посадова особа Голова наглядової ради Сєргєєва Ганна Олегiвна (паспорт: 
781  4004932429, виданий ГУВС Санкт-Петербургу та Ленінградської обл., Російська Фе-
дерація, 30.10.2003р.) звільнена з 08.04.2013р. Представник компанiї РОС_ЄВРО ЕНЕР-
ДЖИ IНТЕРНЕШНЛ ЛТД, особисто часткою в статутному капіталі не володіє.

Посадова особа Член наглядової ради Боніфатова Марина Володимирiвна (паспорт: 
782 4000576827, виданий 51 відділом міліції Московського р-ну Санкт-Петербургу, Росій-
ська Федерація, 31.07.2001р.) звільнена з 08.04.2013р. Представник компанiї РОС_ЄВРО 
ЕНЕРДЖИ IНТЕРНЕШНЛ ЛТД, особисто часткою в статутному капіталі не володіє.

Посадова особа Член наглядової ради Худяков Сергiй Михайлович (паспорт: серія МК 
№274505, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., 12.09.1996р.) 
звільнена з 08.04.2013р. Представник компанiї РОС_ЄВРО ЕНЕРДЖИ IНТЕРНЕШНЛ ЛТД, 
особисто часткою в статутному капіталі не володіє.

Посадова особа Член наглядової ради Нечитайло Володимир Миколайович (паспорт: 
серія МК №841995, виданий Солоницькiвським ВМ Дергачiвського РВ УМВС України в 

Харківській обл., 12.09.1996р.) звільнена з 08.04.2013р. Представник компанiї РОС_ЄВРО 
ЕНЕРДЖИ IНТЕРНЕШНЛ ЛТД, особисто часткою в статутному капіталі не володіє.

Посадова особа Член наглядової ради Рижов Сергій Миколайович (паспорт: 
462  3802615629, виданий Залiзногорським РОВД Курської обл., Російська Федерація, 
20.07.2002р.) звільнена з 08.04.2013р. Представник компанії РОС_ЄВРО НЕРДЖИ ІНТЕР-
НЕШЕНЛ ХОЛДІНГ ЛТД, особисто часткою в статутному капіталі не володіє.

Посадова особа Голова ревізійної комісії Каширiна Валентина Василiвна (паспорт: 
742  7500502542, виданий Ленiнським РУВД м. Челябiнська, Російська Федерація, 
30.03.2001р.) звільнена з 08.04.2013р. Представник компанії РОС_ЄВРО НЕРДЖИ ІНТЕР-
НЕШЕНЛ ХОЛДІНГ ЛТД, особисто часткою в статутному капіталі не володіє.

Звільнені посадові особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

Посадова особа Голова ліквідаційної комісії Ратинська Сталіна Вікторівна (паспорт: 
серія ЕО № 307722, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл. 
21.04.1997р.) призначена з 08.04.2013р. Особисто часткою в статутному капіталі не воло-
діє. Посадова особа призначена на строк до завершення процедури ліквідації товариства.

Посадова особа Член ліквідаційної комісії Мохонько Ніна Олексіївна (паспорт: серія 
ЕО №039597, виданий Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївській обл., 
21  11.1995р.) призначена з 08.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi 0,1015%. 
Посадова особа призначена на строк до завершення процедури ліквідації товариства.

Посадова особа Член ліквідаційної комісії Гановська Наталія Олегівна (паспорт: серія 
№ЕР №309528, виданий Вознесенським МВ УМВС України в Миколаївській обл., 
27.02.2008р.) призначена з 08.04.2013р. Особисто часткою в статутному капіталі не воло-
діє. Посадова особа призначена на строк до завершення процедури ліквідації товариства.

Призначені посадові особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься в 
повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавстом.

Голова ліквідаційної комісії  Ратинська Сталіна Вікторівна.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

АТ «КРОКУРС» (код за ЄДРПОУ 32526819)
Місцезнаходження: 02093, м. Київ, Бориспільська, 9; тел/факс: 044-566-61-45,
E-mail: krokurs@microcom.com.ua;
повідомлення розміщено у стрічці новин на сторінці www.stockmarket.gov.ua 

09.04.2013р.
Приватне акціонерне товариство «КРОКУРС» повідомляє, що згідно з отриманим 

09.04.2013р. від депозитарію ПАТ «НДУ» зведеного облікового реєстру власників іменних 
цінних паперів АТ «КРОКУРС» відбулися зміни на рахунках власників, а саме:

- Приватне акціонерне товариство «Акціонерна Фінансова Компанія «СИСТЕМА» (код за 
ЄДРПОУ 31776858), адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, відбулося зменшення на 
рахунку власника (в обсязі від 10% до 100% статутного капіталу) до 1 шт., що складає 
0,000033% Статутного капіталу Товариства.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
(код за ЄДРПОУ 33056212), адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, відбулося зменшен-
ня на рахунку власника (в обсязі від 10% до 100% статутного капіталу) до 1 шт., що складає 
0,000033% Статутного капіталу Товариства.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Стратегія» (код за ЄДРПОУ 
32707324), адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, відбулося відкриття рахунку власника 
(в обсязі від 10% до 100% статутного капіталу), і становить 599 995 шт., що складає 20 % 
Статутного капіталу Товариства.

- «ALCOR SECURITY S.A» (свідоцтво № 980529-180), адреса: Бельгія, м. Брюссель, 
авеню Луіс, 251-П/С14, відбулося відкриття рахунку власника (в обсязі від 10% до 100% 
статутного капіталу), і становить 2 250 001 шт., що складає 75 % Статутного капіталу То-
вариства.

Директор Нєвєрова Олена Миколаївна підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про спростування недостовірної інформації та внесення змін до 
повідомлення про особливу інформацію про емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство.
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32920354; 1.4 Місцезнаходження: 03062, 

м. Київ, пр. Перемоги, 65; 1.5 Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-73-20; 1.6  
Електронна поштова адреса емітента: info@industrials.com.ua; 1.7 Адреса сторінки в мережі 
інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://www.industrials.com.ua

1.8 . Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

У зв’язку із технічною помилкою, допущеною при друкуванні дати наказу про звільнення го-
ловного бухгалтера Товариства, та з метою спростування оприлюдненої недостовірної інформа-
ції, в пункт 2.1 повідомлення про зміну посадових осіб Товариства, розміщеного в стрічці новин 22 
березня 2013 року та надрукованого в газеті «Відомості НКЦПФР» від 26.03.2013р. № 58 (1562), 
вносяться наступні зміни: замість слів «Наказ № 10-к від 21 березня 2011 року» потрібно читати 
«Наказ № 10-к від 21 березня 2013 року». Інший текст повідомлення залишається без змін.

Спростування недостовірної інформації у стрічці новин розміщено 09 квітня 2013 року. 
Виправлена особлива інформація про зміну посадових осіб емітента розміщена у стрічці 
новин 09 квітня 2013 року. Виправлена інформація про зміну посадових осіб емітента роз-
міщена на сторінці http://www.industrials.com.ua в мережі Інтернет.

3. Підпис
Голова правління Кравцова Світлана Борисівна підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 
09.04.2013р. 
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ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО 

КОНСАЛТиНГУ»
Річна інформація емітента 

за 2012 рік
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Міжрегіональне бюро консал-
тингу»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

24382822

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

mbk.biz.ua

Повідомлення
Прийняте рішення щодо подовження строку діяльності пайового інвестиційного 

фонду: Подовжити строк діяльності ПАйОВОГО ЗАКРиТОГО НЕДиВЕР
СифІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТицІйНОГО фОНДУ 
«ПЕРШий ВЕНЧУРНий фОНД «КІП» (код ЄДРІСІ 233012) на 10 (десять) 
років до 26.05.2023 року (Протокол засідання Наглядової ради Пайового закритого 
недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Перший венчурний фонд 
«КІП» № 04/13 від 08.04.2013 р.).

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників фонду, які голосували 
проти прийняття такого рішення, а також у учасників, які не брали участі в голосу
ванні по такому рішенню та вимагають від ІСІ викупу його інвестиційних сертифіка
тів, який повинен містити інформацію про:

місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі  заявка): 
01030, місто Київ, вул. Б.Хмельницького,29/2.

перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу ін
вестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: заява на викуп 
інвестиційних сертифікатів Фонду; виписка учасника з його рахунку в цінних па-
перах, що підтверджує наявність зазначеної у заявці інвестиційних сертифікатів 
Фонду, які не обтяжені будь-якими зобов’язаннями та не обмежені в обігу (далі  – 
«Виписка»). Виписка має бути датована не раніше дня, що передує дню подачі 
заявки.

розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться 
розрахунки з учасниками: 1123,99 (одна тисяча сто двадцять три гривні 99 копі-
йок).

дата початку та закінчення приймання заявок від учасників: з 09.04.2013 р. по 
08.05.2013 р. 

строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки: з 10.05.2013 р. по 
11.06.2013 р.

застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник по
дав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за 
розрахунками в установлені строки: у разі якщо особа, яка подала заяву про здій-
снення розрахунків, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк, 
компанія з управління активами такого фонду зобов'язана протягом 10 робочих 
днів з дати закінчення розрахунків здійснити депонування таких коштів на ім'я ін-
вестора у банку.

Директор ТОВ «КУА «Київські інвестиційні проекти»  В.В. Толок 

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«цЕНТР ЕКСПЛУАТАцІЇ – ЗВ’ЯЗОК» 

(код ЄДРПОУ 22826083, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Дніпровська, 22) повідомляє, що 
позачергові загальні збори акціонерів, скликані за ініціативою виконавчого органу, відбудуться 
30 квітня 2013 р. о 10.30 за адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, 129, к. 35. Реєстрація учасників 
буде проводитись з 10.00 до 10.20 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 24.04.2013р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження 

основних напрямків роботи в 2013 р.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Інформація про основні показники фінансовогосподарської діяльності за звітний період 
(тис.грн.)

Найменування показника 2012 р. 2011 р.
Усього активів 697,1 2562,6
Основні засоби 1590,1 1103,5
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси - 37,7
Сумарна дебіторська заборгованість 108,4 675,5
Грошові кошти та еквіваленти 5,2 10,5
Власний капітал 255,8 1292,7
Статутний капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобов’язання 45,0 120,0
Поточні зобов’язання 172,1 614,4
Чистий прибуток (збиток) 15,5 4,2
Середньорічна кількість акцій 80 80
Кількість власників акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 6

До дати проведення зборів Товариства та в день проведення зборів усі акціонери мо-
жуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 12.00 за місцезнаходженням Това-
риства: м. Чернігів, пр. Перемоги, 129, к.35. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - Директор Чорний О.П., тел для довідок: (0462)620600. 
Пропозиції до порядку денного зборів подаються в порядку, передбаченому ст.38 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Для участі в загальних зборах необхідно мати доку-
менти, що посвідчують особу акціонера чи повноваження його представника. 

Підтверджую достовірність наданої інформації – директор О.П. Чорний
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «КАЛАНЧАцЬКий 
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00952344
1.4. Місцезнаходження емітента Херсонська область, Каланчацький р-н, смт. Мирне, 

вул. Елеваторна, 5, 75822
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0553039177
1.6. Електронна поштова адреса емітента vzb_00952344@vega.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації Немає
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. 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
Згідно отриманого товариством 09.04.2013 року зведеного облікового реєстру власни-

ків іменних цінних паперів, наданого депозитарієм - ПрАТ «ВДЦП», відбулись зміни власни-
ків акцій товариства, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:пакет 
акцій юридичної особи Вiдкрите акцiонерне товариство «МАКФА» з місцезнаходженням: 
Росiйська Федерацiя 456513 Челябинская обл., Сосновський селище Рощино, збільшився з 
0 до 2 167 044 штук, що становить 12,80275 % голосуючих акцій. 

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор  Кузьмина В.М.  10.04.2013р.

ШАНОВНий АКцІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ТРЕСТ«КиЇВМІСЬКБУД – 3»
(місцезнаходження: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5)

доповнює повідомлення про проведення чергових загальних зборів, які відбудуться 
23  квітня 2013 року об 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Керченська, 4, (І поверх, зал за-
сідань), основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за 
2012  рік, складеними за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012 рік 
(тис.  грн.). Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  125 270 130 854
Основні засоби  42 343 46 608
Довгострокові фінансові інвестиції  3 170 3 170
Запаси 8 240 8 056
Сумарна дебіторська заборгованість  71 083 72 229
Грошові кошти та їх еквіваленти 643 4 022
Нерозподілений прибуток 35 310 42 018
Власний капітал 67 978 74 686
Статутний капітал 3 259 3 259
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 48 649 48 293
Чистий прибуток (збиток) (6 708) (5 945)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 178 000 65 178 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 816 887
Наглядова рада Товариства
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НКцПфР схвалила перелік іноземних фондових бірж,  
на яких мають бути в обігу цінні папери іноземних 
емітентів, що мають намір вийти на вітчизняний 

фондовий ринок
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку) схвалила проект рішення «Про затвердження Переліку іно-
земних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні 
папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обі-
гу цінних паперів на території України». Цей документ був затвер-
джений на засіданні регулятора, яке пройшло 9 квітня 2013 року.

У проекті зазначені 69 іноземних фондових бірж; емітенти, цінні 
папери яких котируються на цих майданчиках, можуть отримати до-
звіл на обіг своїх цінних паперів на українському фондовому ринку. 
Зокрема, у списку є Moscow  Stock Exchange, NYSE Euronext - New 
York, Hong Kong Exchanges and Clearing, Warsaw Stock Exchange 
London Stock Exchange та інші. Ключовим критерієм вибору саме цих 
фондових майданчиків була участь у Міжнародній федерації фондо-
вих бірж, найавторитетнішій світовій організації, що об’єднує таких 
учасників ринку цінних паперів.

«Наприкінці минулого року Комісія розробила Положення про до-
пуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території Украї-
ни. Документом ми визначили механізм допуску цінних паперів іно-
земних компаній на наш фондовий ринок. Однією з вимог, які 
висуваються до іноземного емітента, є допуск його цінних паперів  
до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять 
до переліку, затвердженого Комісією. Наразі регулятор затвердив їх 
перелік», - повідомила Алла Папаіка, Директор департаменту корпо-
ративного управління на корпоративних фінансів.

Нагадаємо, що дозвіл на обіг цінних паперів іноземних емітентів 
має розширити перелік існуючих інструментів на вітчизняному фон-
довому ринку. Важливо зазначити, що це повинні бути цінні папери, 
емітовані іноземними компаніями, які мають активи в Україні, і, бу-
дучи допущеними на вітчизняний фондовий ринок, вони знаходити-

муться в обігу на українських фондових біржах. Ініціатором такого 
обігу повинен виступати сам емітент.

Найближчим часом документ з повним переліком іноземних фон-
дових бірж з’явиться на сайті Комісії, де всі бажаючи зможуть з ним 
ознайомитися.

НБУ утвердил новую редакцию порядка 
резервирования под валютные кредиты заемщикам 

без валютной выручки
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новую редакцию по-

рядка резервирования средств под кредитные операции в иностран-
ной валюте с заемщиками, у которых нет документально 
подтвержденных ожидаемых поступлений валютной выручки.

Как сообщил НБУ в письме банкам, соответствующее решение 
закреплено постановлением Нацбанка от 11 марта 2013 года №82, 
которое зарегистрировано в Министерстве юстиции 29 марта и всту-
пит в силу со дня официального опубликования.

Нормативный акт утвержден согласно п. 8 постановления НБУ от 
30 ноября 2012 года №499, которым банки обязываются резервиро-
вать средства на отдельном счете в Нацбанке в размере резерва, 
сформированного по кредитным операциям в инвалюте с заемщи-
ками, у которых нет документально подтвержденных ожидаемых 
поступлений валютной выручки: речь идет об операциях на основа-
нии кредитных договоров, заключенных после 27 декабря 2008 
года.

Согласно порядку, НБУ не начисляет проценты на средства, 
которые резервируются. При этом предусмотрено, что банк имеет 
право на возврат средств, резервируемых один раз в месяц, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, на сумму уменьшения 
размера сформированного резерва по кредитным операциям в ин-
валюте.

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

ЗАКРиТЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «КиЇВСЬКий 
СУДНОБУДІВНий – СУДНОРЕМОНТНий ЗАВОД» 

(далі Товариство) (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8) 
повідомляє про внесення доповнень до порядку денного чергових загальних зборів ак-

ціонерів товариства, які відбудуться (надалі - Збори) відбудуться 25 квітня 2013 року 
о  09.00 г. за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215.

До порядку денного додатково включені наступні питання:
20. Припинення повноважень члена Правління ЗАТ «КССРЗ».
21. Обрання до складу Правління нового члена.
22. Про передачу гуртожитку ЗАТ КССРЗ», що знаходиться за адресою: м. Київ, Обо-

лонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади 
Оболонського району м. Києва.

Голова правління  А.О. Овдій

ТОВАРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕХСАНІТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРиДБАТи ЗНАЧНий ПАКЕТ АКцІй
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техсаніт» (код ЄДРПОУ 33217140), відповід-

но до положень статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про намір 
придбати прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Одесапродконтракт» (код 
ЄДРПОУ 01553764) у кількості 3 678 410 (три мільйони шістсот сімдесят вісім тисяч чотири-
ста десять) штук, що складає 24,00 відсотків Статутного капіталу загальною номінальною 
вартістю 919 602,50 (дев’ятсот дев’ятнадцять тисяч шістсот дві гривні 50 копійок) грн. 

Акціями АТ «Одесапродконтракт» ТОВ «Тенхсаніт» або його афілійовані особи не воло-
діють.

Директор  Антоненко І.А.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
КОМЕРцІйНий БАНК ПІВДЕНКОМБАНК 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

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

БАНК ПІВДЕНКОМБАНК 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19358767
1.4. Місцезнаходження емітента 83015 м. Донецьк пр. Ватутіна 33-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента /062/ 305-12-18 /062/ 305-12-18
1.6. Електронна поштова адреса емітента n.babich@ucb-ua.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www/pivdencombank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

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

2. Текст повідомлення 
На підставі рішення Спостережної Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-

МЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (протокол №16 від 08 квітня 2013 року) з  

08 квітня 2013 року призначити радника Голови Правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Шев-
ченко Ігоря Васильовича (Паспорт: серія СН №045173, виданий Ленінградським РУГУ МВС 
України в м. Києві від 22.08.1995 р.) на посаду Заступника Голови Правління та члена Прав-
ління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» строком на п’ять  років.

Посади, які обіймав Шевченко Ігор Васильович протягом своєї діяльності: 
- заступник начальника управління кредитування фізичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» в 

період 2005-2006 рр.,
- начальник управління кредитування фізичних осіб АТ «УКРІНБАНК» протягом 2006 р.,
- директор департаменту роздрібного кредитування  ВАТ «Банк «Фінанси і Кредит» в пе-

ріод 2007-2011 рр.,
- заступник Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» в період 2011-2012 рр.,
Призначена особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини 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. 
Голова Правління _________ цупор І.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 08.04.2013 р.

(дата) 

НОВиНи
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1. ПрАТ АВТОБАН 12
2. ПрАТ АВТОБАН 13
3. ПрАТ АВТОБАН 14
4. ПАТ АРТЕМІВСьКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛьОРОВИХ МЕТАЛІВ 19
5. ЗАТ БIЗНЕС АВТОМАТИКА 10
6. ЗАТ БАСКО 3
7. ПАТ БЕРЕЖАНИГАЗ 17
8. ПрАТ ВЕГА ПЛЮС 7
9. ПАТ ВОВЧАНСьКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 13
10. ПрАТ ВОЗНЕСЕНСьК ОБЛПЛЕМСЕРВІС 4
11. ПАТ ГУСяТИНГАЗ 17
12. ПАТ ГУСяТИНГАЗ 17
13. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 18
14. ПАТ ДОМIНАНТА КОЛЕКТ 21
15. ПАТ ДОНБАСАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 6
16. ПАТ ДОНБАСАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 14
17. ПрАТ ДОНЕЦьКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНИЙ ЗАВОД "СТАРТ" 6
18. ПрАТ ДУНАЙВОДБУД-124 4
19. ПрАТ ЕЛТIЗ 11
20. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛьНА КОМПАНІя "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 3
21. ПрАТ ЕПОС 2011 6
22. ВАТ ЗАВОД "ЮЖРЕММАШ" 4
23. ПрАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА яДЕРНОГО ПАЛИВА 13
24. ПАТ ЗАПОРІЗьКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 10
25. ПАТ ЗНКІФ "СТРАТЕГІя" 4
26. ПАТ ЗНКІФ ФОНД АГРАРНОГО РОЗВИТКУ 20
27. ПАТ ІРШАВСьКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 10
28. ПАТ КАЛАНЧАЦьКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 21
29. ЗАТ КИЇВСьКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 22
30. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК" 22
31. ПрАТ КРОКУРС 14
32. ПАТ КУТЕЙНИКІВСьКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 19
33. ПАТ ЛИСИЧАНСьКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРІЙ" 3
34. ПАТ ЛІКО-КАПІТАЛ 19
35. ЗАТ ЛУГАБУДСЕРВІС 8
36. ЗАТ МЕЛІТОПОЛьСПЕЦЕКСКАВАЦІя 11
37. МЕТЕКСПО ЛІМІТЕД 4
38. ПрАТ МІЖРЕГІОНАЛьНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ 20
39. АТ МОНОЛIТ-IНКОМ 7
40. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" 9
41. ПрАТ НЕО ВІТА 19
42. ПрАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 7
43. ПАТ ОTАВА 13
44. ПрАТ ОБЛАСНІ ШЛяХИ 7
45. ПАТ ОМIКРОН 8
46. ТОВ ПЕРШИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД "КІП" 20
47. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 16
48. ПрАТ ПОЛТАВСьКИЙ ВЕНТИЛяТОРНИЙ ЗАВОД 15
49. ПРАТ ПОТІ 5
50. ПрАТ РИНОК "НИВКИ" 11
51. ПрАТ САНАТОРІЙ "УТьОС" 5
52. ПрАТ СЕНІКО 17
53. ПАТ СІМФЕРОПОЛьСьКА МАКАРОННА ФАБРИКА 5
54. СІНДІРОУСС ЛТД 4
55. ПАТ СЛОВВАЖМАШ 12
56. ПАТ СОФІя 6
57. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 4
58. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІя "АГРОГАРАНТ" 5
59. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІя "ІНДУСТРІАЛьНА" 14
60. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІя "УКРРІЧФЛОТ" 3
61. ПАТ СУМИГАЗ 15
62. ПрАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЗОРя" 11
63. ПАТ ТЕРНОПІЛьМІСьКГАЗ 20
64. ТОВ ТЕХСАНІТ 22
65. ПАТ ТРЕСТ "КИЇВМІСьКБУД-3" 21
66. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 11
67. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 11
68. ПАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 15
69. ПрАТ УКРАГРО НПК 6
70. ПрАТ ФЛАС 7
71. ПрАТ ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ - ЗВ'яЗОК 20
72. ПАТ ЧОРНОМОР 6
73. ТОВ яСИНУВАТСьКИЙ АГРОСЕРВІС 21

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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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 № 0125370
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
10.04.2013 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
На рік — 1205,16 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕфОН РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"


