
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Н А К А З

12.03.2013  м. Київ  № 152

Щодо опису розділів та схем ХМL - 
файлів електронної форми адміні-
стративних даних щодо здійснення 
діяльності організаторами торгівлі, 
оприлюднення інформації та по-
дання відповідних документів до 
Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 «Про затверджен-
ня відкритого формату передачі даних між Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку та суб`єктами інформаційної вза-
ємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 
2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання ор-
ганізаторами торгівлі електронної форми адміністративних даних 
відповідно до Положення про порядок складання адміністративних 
даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюд-
нення інформації та подання відповідних документів до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 ве-
ресня 2012 року № 1284, зареєстроване в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01 жовтня 2012 року за №1738/22050,

Н А К А З У Ю :
1. Визнати таким, що впратив чинність наказ Голови Комісії від 

15.11.2012 № 1051 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів 
електронної форми адміністративних даних щодо здійснення ді-
яльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та 
подання відповідних документів до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» (зі змінами).

2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному 
вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) 
(далі – електронна форма) (додається), яка подається організато-
рами торгівлі (далі – Організатор торгівлі) до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення 
про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення 
діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та 
подання відповідних документів до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
25 вересня 2012 року № 1284, зареєстроване в Міністерстві юсти-
ції України 01 жовтня 2012 року за №1738/22050.

2. Електронна форма адміністративних даних Організаторів 
торгівлі складається з файлу в електронному вигляді: 

Щоденні Дані: «Report.xml», який відповідає схемі «DayExch.xsd»;
Щомісячні Дані: Report.xml», який відповідає схемі «Month-

Exch.xsd»;
Щорічні Дані: Report.xml», який відповідає схемі « YearExch.xsd»;
Нерегулярні Дані: Report.xml», який відповідає схемі « Nreg-

Exch.xsd».
3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого пері-

оду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній 
формі та мають містити відповідний запис в структурі «Suprovod».

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Наказ № 152 від 12.03.2013 р. 
Рішення Комісії № 199 від 19.02.2013 р. 
Рішення Комісії № 362 від 12.03.2013 р.

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№52 (1556) 18.03.2013 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім 
правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого 
стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за ці-
лісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду 
Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає 
стандарту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) 
встановлюється цим наказом.

5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - докумен-
ті повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

6. Дані, які складаються в електронній формі формуються з 
використанням кодування «Windows-1251».

7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та 
адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, 
зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити 
оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління ін-
формаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій  
(Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному 
друкованому виданні.

9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного ха-
рактеру.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К.Кри-
венка.

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Голови Комісії

від 12.03.2013 №152

Описи розділів 
та схем файлів в електронному вигляді 

1.Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних органі-
затора торгівлі:
<?xml version=”1.0” encoding=”Windows-1251”?> Заголовочний тег 

файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch 
DayExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch' 
D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
організатора торгівлі' D_NAME= 'Дані : Скорочене 
найменування організатора торгівлі' STD= 'Дані : 
Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата 
останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення 
дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, 
STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= 
'004' >

Відкриття 
головного тегу

<z:DTSO_DOD_1> Тег відкриття 
структури 
«O_DOD_1»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«O_DOD_1»

</z:DTSO_DOD_1> Заключний тег 
структури 
«O_DOD_1»

<z:DTSO_DOD_2> Тег відкриття 
структури 
«O_DOD_2»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«O_DOD_2»

</z:DTSO_DOD_2> Заключний тег 
структури 
«O_DOD_2»

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття 
структури 
«Suprovod»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури 
«Suprovod»

</z:root > Заключний тег 
файлу

Файл схеми: «DayExch.xsd»***
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 

x m l n s : z = ’ h t t p : / / n s s m c . g o v . u a / S c h e m / D a y E x c h ’ 
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch’ elementFor
mDefault=’qualified’> 

<simpleType name=’EDRPOU’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’12’ /></restriction></simpleType> 
<simpleType name=’ISIN’><restriction base=’string’> <maxLength 
value=’20’ /> </restriction> </simpleType>

<simpleType name=’Type254’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’254’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type100’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’100’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type8’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’8’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type6’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’6’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type3’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’3’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type18’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’18’ /></restriction></simpleType>

<simpleType name=’Type12’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’12’/></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type50’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’50’ /></restriction></
simpleType><element name=’root’><complexType><all><element na
me=’DTSSuprovod’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ 
form=’qualified’><complexType> <attribute name=’ISPDAT’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’VIPRAV’ type=’string’ 
/><attribute name=’TAG’ type=’string’ /> </complexType></
element></sequence></complexType></element><element 
name=’DTSO_DOD_2’><complexType><sequence minOccurs=’1’ 
maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’E_EDRPOU’ type=’z:Type8’ /><attribute name=’E_NAME’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’ST_TYPE’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’St_CFI’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’ISIN’ 
type=’z:ISIN’ /><attribute name=’E_COUNTRY’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’ST_ALL’ type=’double’ /><attribute name=’ST_
EXPEN’ type=’double’ /><attribute name=’VALUTA’ type=’double’ 
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/><attribute name=’ST_LL’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’ST_
BKURS’ type=’double’ /><attribute name=’ST_BINDEX’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /> </
complexType></element></sequence></complexType></
element><element name=’DTSO_DOD_1’><complexType><sequence 
minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’D_BCONTR’ type=’dateTime’ /><attribute name=’D_BCONTRF’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’T_BCONTR’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’R_BCONTR’ type=’z:Type254’ /><attribute 
name=’PARTREPO’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’R_
PARTREPO’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’E_NAME’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’E_EDRPOU’ type=’z:Type8’ 
/><attribute name=’ST_TYPE’ type=’z:Type100’ /><attribute 
name=’ISIN’ type=’z:ISIN’ /><attribute name=’ST_QUANT’ 
type=’double’ /><attribute name=’ST_UCOST’ type=’double’ 
/><attribute name=’VR’ type=’z:Type3’ /><attribute name=’TECH_B’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’VR_OPER’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’DA_BCONTR’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’TCP1_EDR’ type=’z:Type8’ /><attribute name=’KL_NAME’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’KL_TYPE’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’KL_EDRPOU’ type=’z:Type18’ /><attribute 
name=’KL_PIB’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’KL_COUNTRY’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’KL_TYPESUB’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’ZBR1_EDR’ type=’z:Type12’ /><attribute 
name=’DEP1_EDR’ type=’z:Type8’ /><attribute name=’TCP2_EDR’ 
type=’z:Type8’ /><attribute name=’TCP2_DNAME’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’K2_TYPE’ type=’z:Type100’ /><attribute 
name=’K2_EDRPOU’ type=’z:Type18’ /><attribute name=’K2_PIB’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’K2_COUNTRY’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’K2_TYPESUB’ type=’z:Type100’ /><attribute 
name=’ZBR2_EDR’ type=’z:Type12’ /><attribute name=’DEP2_EDR’ 
type=’z:Type8’ /><attribute name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /> </
complexType></element></sequence></complexType></element> </
all><attribute name=’D_EDRPOU’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute 
name=’D_NAME’ type=’string’ /><attribute name=’STD’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’FID’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’NREG’ type=’string’ /><attribute name=’TTYPE’ type=’string’ 
/></complexType></element></schema>

***Опис структури даних «O_DOD_1» до файлу схеми «DayExch.xsd». Довідка 
про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та 
іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі

Назва елемента Зміст
D_BCONTR Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, 

строкового контракту)
D_BCONTRF Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, 

строкового контракту)
T_BCONTR Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, 

строкового контракту)
R_BCONTR Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового 

контракту) (реєстраційний номер у системі)
PARTREPO Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина 

операції за договором РЕПО ,"2" – друга частина операції за 
договором РЕПО

R_PARTREPO Реквізити пов’язаної частини договору РЕПО
E_NAME Найменування емітента фінансового інструменту
E_EDRPOU Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового 

інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареє-
стрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

ST_TYPE Класифікація фінансового інструменту 1)
ISIN Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код 

іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація 
заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» –реєстраційний номер 
випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)

ST_QUANT Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів 
за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість 
строкових контрактів) (шт.)

ST_UCOST Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового 
контракту)

VR Вид ринку 2)
TECH_B Технологія проведення торгів 3)
VR_OPER Види ринку за характером проведення операцій 4)
DA_BCONTR Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання 

біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) 
в день його укладання)

TCP1_EDR Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У 
разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів 
вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо 
стороною біржової угоди відповідно до законодавства 
виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ

KL_NAME У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів 
вказується найменування емітента фінансового інструменту. 
Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства 
виступає державний орган, вказується найменування органу 
(як сторона біржового контракту - продавець)

KL_TYPE Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: 
вид особи (юридична особа – резидент – "1", юридична 
особа – нерезидент – "2", фізична особа – резидент – "3", 
фізична особа – нерезидент – "4", торговець цінними 
паперами – "5") 5)

KL_EDRPOU Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестуван-
ня, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті) 5)

KL_PIB Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: 
П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, 
найменування інституту спільного інвестування 5)

KL_COUNTRY Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: 
країна реєстрації 6)

KL_TYPESUB Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець 
(заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична 
особа – резидент - "1", юридична особа – нерезидент – "2", 
фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент 
– "4")

ZBR1_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів 
торговця – продавця

DEP1_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця – 
продавця

TCP2_EDR Сторони біржового контракту. Торговець – покупець. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними 
паперами (у випадках, коли стороною біржової угоди 
відповідно до законодавства виступає державний орган, 
вказується його код за ЄДРПОУ)

TCP2_DNAME Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства 
виступають державні органи, вказується найменування 
органу (як сторона біржового контракту - покупець)

K2_TYPE Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: вид 
особи (юридична особа – резидент – "1", юридична особа 
– нерезидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична 
особа – нерезидент – "4", торговець цінними паперами – "5") 5)

K2_EDRPOU Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестуван-
ня, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті) 5)

K2_PIB Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: 
П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, 
найменування інституту спільного інвестування 5)
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K2_COUNTRY Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: 
країна реєстрації 6)

K2_TYPESUB Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець 
(заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична 
особа – резидент – "1", юридична особа – нерезидент – "2", 
фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – "4")

ZBR2_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів 
торговця – покупця

DEP2_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця – по-
купця

Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «O_DOD_2» до файлу схеми «DayExch.xsd». Довідка 
про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому спис-
ку організатора торгівлі

Назва 
елемента

Зміст

E_EDRPOU Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового 
інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент

E_NAME Найменування емітента фінансового інструменту
ST_TYPE Класифікація фінансового інструменту 1)
St_CFI Код класифікації фінансового інструменту (код СFI)
ISIN Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код 

іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація 
заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» - реєстраційний номер 
випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)

E_COUNTRY Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2)
ST_ALL Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у 

випуску (шт.)
ST_EXPEN Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового 

інструменту (премія для опціонів)
VALUTA Номінальна вартість одного цінного папера або іншого 

фінансового інструменту: код валюти 3)
ST_LL Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень 

лістингу, "0"- позалістингові
ST_BKURS Біржовий курс цінного папера
ST_BINDEX Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у 

розрахунку біржового фондового індексу: "1"- так, "0" – ні
Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «DayExch.xsd». Супро-
відна довідка для виправлених даних організатора торгівлі 

Назва 
елемента

Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки

2. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних органі-
затора торгівлі:

<?xml version=”1.0” encoding=”Windows-1251”?> Заголовочний 
тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/ MonthExch 
MonthExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/ 
MonthExch' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ організатора торгівлі' D_NAME= 'Дані : Скорочене 
найменування організатора торгівлі' STD= 'Дані : Дата 
першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього 
дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку 
складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні 
співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '004' >

Відкриття 
головного тегу

<z:DTSO_B_TCP> Тег відкриття 
структури 

«O_B_TCP»
<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«O_B_TCP»

</z:DTSO_B_TCP> Заключний тег 
структури 

«O_B_TCP»
<z:DTSSuprovod> Тег відкриття 

структури 
«Suprovod»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 …………………………………………… ……
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури 

«Suprovod»
</z:root > Заключний тег 

файлу

Файл схеми: «MonthExch.xsd»***
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 

xmlns:z=’http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthExch’ 
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthExch’ 
elementFormDefault=’qualified’> <simpleType 
name=’EDRPOU’><restriction base=’string’><maxLength value=’12’ 
/></restriction></simpleType> <simpleType name=’ISIN’><restriction 
base=’string’> <maxLength value=’12’ /> </restriction> </
simpleType> <simpleType name=’Type12’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’12’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type254’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’254’ /></restriction></
simpleType><element name=’root’><complexType><all> <element na
me=’DTSSuprovod’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’ISPDAT’ type=’dateTime’ /><attribute name=’VIPRAV’ 
type=’string’ /><attribute name=’TAG’ type=’string’ /> </
complexType></element></sequence></complexType></
element><element name=’DTSO_B_TCP’><complexType><sequence 
minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’TCP_EDR’ type=’z:Type12’ /><attribute name=’TCP_NAM’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’TCP_D_S’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’RSP_F’ type=’z:Type254’ /><attribute 
name=’RSP_I’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’RSP_O’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’RSP_M’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’RSP_D’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’RSP_S’ type=’dateTime’ /><attribute name=’Z_PRYM’ 
type=’z:Type254’ /> </complexType></element></sequence></
complexType></element> </all><attribute name=’D_EDRPOU’ 
type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’D_NAME’ type=’string’ 
/><attribute name=’STD’ type=’dateTime’ /><attribute name=’FID’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’NREG’ type=’string’ /><attribute 
name=’TTYPE’ type=’string’ /></complexType></element> </
schema>

***Опис структури даних «O_B_TCP» до файлу схеми «MonthExch.xsd». Довід-
ка про перелік торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, 
допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фі-
нансових інструментів на організаторі торгівлі

Назва 
елемента

Зміст

TCP_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
TCP_NAM Найменування торговця цінними паперами
TCP_D_S Дата допущення торговця цінними паперами до біржових 

торгів на організаторі торгівлі
RSP_F Представник (прізвище)
RSP_I Представник (ім я)
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RSP_O Представник (по батькові)
RSP_M Найменування документа, на підставі якого представнику 

надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові 
контракти

RSP_D Дата видачі документа, на підставі якого представнику надано 
право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові 
контракти

RSP_S Строк повноважень представника (вказується дата, з якої 
припиняються повноваження)

Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «MonthExch.xsd». Су-
провідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі 

Назва 
елемента

Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки

3. Опис структури файлу «Report.xml» щорічних даних 
організатора торгівлі:

<?xml version=”1.0” encoding=”Windows-1251”?> Заголовочний тег 
файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearExch 
YearExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearExch' 
D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
організатора торгівлі' D_NAME= 'Дані : Скорочене 
найменування організатора торгівлі' STD= 'Дані : Дата 
першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього 
дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку 
складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні 
співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '004' >

Відкриття 
головного тегу

<z:DTSO_ANALIT> Тег відкриття 
структури 
«O_ANALIT»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«O_ANALIT»

</z:DTSO_ANALIT> Заключний тег 
структури 
«O_ANALIT»

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття 
структури 
«Suprovod»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури 
«Suprovod»

</z:root > Заключний тег 
файлу

Файл схеми: «YearExch.xsd»***
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 

xmlns:z=’http://nssmc.gov.ua/Schem/YearExch’ 
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/YearExch’ 
elementFormDefault=’qualified’> <simpleType 
name=’EDRPOU’><restriction base=’string’><maxLength value=’12’ 
/></restriction></simpleType> <simpleType 
name=’Type100’><restriction base=’string’><maxLength value=’100’ 
/></restriction></simpleType><simpleType 
name=’Type254’><restriction base=’string’><maxLength value=’254’ 
/></restriction></simpleType><element 

name=’root’><complexType><all> <element name=’DTSSuprovod’><
complexType><sequence minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’ISPDAT’ type=’dateTime’ /><attribute name=’VIPRAV’ 
type=’string’ /><attribute name=’TAG’ type=’string’ /> </
complexType></element></sequence></complexType></
element><element name=’DTSO_ANALIT’><complexType><sequence 
minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’F02’ type=’double’ /><attribute name=’F03’ type=’double’ 
/><attribute name=’F04’ type=’double’ /><attribute name=’F05’ 
type=’double’ /><attribute name=’F06’ type=’double’ /><attribute 
name=’F07’ type=’double’ /><attribute name=’F08’ type=’double’ 
/><attribute name=’F09’ type=’double’ /><attribute name=’F10’ 
type=’double’ /><attribute name=’F11’ type=’double’ /><attribute 
name=’F12’ type=’double’ /><attribute name=’F13’ type=’double’ 
/><attribute name=’F14’ type=’double’ /><attribute name=’ST_CKALL’ 
type=’double’ /><attribute name=’VR’ type=’z:Type100’ /><attribute 
name=’VR_OPER’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’LIDER_F’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’LIDER_I’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’LIDER_O’ type=’z:Type254’ /><attribute 
name=’LIDER_P’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’MN_NOM’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /> </
complexType></element></sequence></complexType></element> </
all><attribute name=’D_EDRPOU’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute 
name=’D_NAME’ type=’string’ /><attribute name=’STD’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’FID’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’NREG’ type=’string’ /><attribute name=’TTYPE’ type=’string’ 
/></complexType></element> </schema>

***Опис структури даних «O_ANALIT» до файлу схеми «YearExch.xsd».  
Довідка про вартість виконаних біржових контрактів за фінансовими інструмента-
ми за рік

Назва 
елемента

Зміст

F02 Акції (грн)
F03 Облігації підприємств (грн)
F04 Державні облігації України (грн)
F05 Облігації місцевої позики (грн)
F06 Ощадні (депозитні) сертифікати (грн)
F07 Інвестиційні сертифікати (грн)
F08 Деривативи (грн)
F09 Іпотечні облігації (грн)
F10 Іпотечні сертифікати (грн)
F11 Сертифікати фонду операцій з нерухомістю (грн)
F12 Фінансові інструменти, емітовані нерезидентами (грн)
F13 Інші фінансові інструменти за кожним видом окремо (грн)
F14 Фінансові інструменти (крім цінних паперів) за кожним видом 

окремо (грн)
ST_CKALL Загальний обсяг виконаних договорів (на первинному ринку/на 

вторинному ринку)
VR Вид ринку 1)
VR_OPER Види ринку за характером проведення операцій 2)
LIDER_F Керівник (прізвище)
LIDER_I Керівник (ім я)
LIDER_O Керівник (по батькові)
LIDER_P Керівник (посада)
MN_NOM Період 3)
Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «YearExch.xsd». Супро-
відна довідка для виправлених даних організатора торгівлі 

Назва 
елемента

Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки
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4. Опис структури файлу «Report.xml» нерегулярних даних орга-
нізатора торгівлі:
<?xml version=”1.0” encoding=”Windows-1251”?> Заголовочний тег 

файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch 
NregExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/
NregExch' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ організатора торгівлі' D_NAME= 'Дані : Скорочене 
найменування організатора торгівлі' STD= 'Дані : Дата 
першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата 
останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, 
станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та 
FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '004' >

Відкриття головного 
тегу

<z:DTSO_DOD_10> Тег відкриття 
структури 
«O_DOD_10»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«O_DOD_10»

</z:DTSO_DOD_10> Заключний тег 
структури 
«O_DOD_10»

<z:DTSO_DOD_11> Тег відкриття 
структури 
«O_DOD_11»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«O_DOD_11»

</z:DTSO_DOD_11> Заключний тег 
структури 
«O_DOD_11»

<z:DTSO_DOD_N> Тег відкриття 
структури 
«O_DOD_N»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«O_DOD_N»

</z:DTSO_DOD_N> Заключний тег 
структури 
«O_DOD_N»

<z:DTSO_DOD_Z> Тег відкриття 
структури 
«O_DOD_Z»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«O_DOD_Z»

</z:DTSO_DOD_Z> Заключний тег 
структури 
«O_DOD_Z»

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття 
структури 
«Suprovod»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
 ………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури «Suprovod»

</z:root > Заключний тег 
файлу

Файл схеми: «NregExch.xsd»***
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 

xmlns:z=’http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch’ 
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch’ 
elementFormDefault=’qualified’> <simpleType 
name=’EDRPOU’><restriction base=’string’><maxLength value=’12’ 
/></restriction></simpleType> <simpleType name=’ISIN’><restriction 
base=’string’> <maxLength value=’20’ /> </restriction></
simpleType><simpleType name=’Type18’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’18’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type12’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’12’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type254’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’254’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type100’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’100’ /></restriction></
simpleType><element name=’root’><complexType><all> <element na
me=’DTSSuprovod’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’ISPDAT’ type=’dateTime’ /><attribute name=’VIPRAV’ 
type=’string’ /><attribute name=’TAG’ type=’string’ /> </
complexType></element></sequence></complexType></
element><element name=’DTSO_DOD_Z’><complexType><sequence 
minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’D_BCONTR’ type=’dateTime’ /><attribute name=’D_BCONTRF’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’T_BCONTR’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’R_BCONTR’ type=’z:Type254’ /><attribute 
name=’PARTREPO’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’R_
PARTREPO’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’E_NAME’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’E_EDRPOU’ type=’z:Type12’ 
/><attribute name=’ST_TYPE’ type=’z:Type100’ /><attribute 
name=’ISIN’ type=’z:ISIN’ /><attribute name=’ST_QUANT’ 
type=’double’ /><attribute name=’ST_UCOST’ type=’double’ 
/><attribute name=’VR’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’TECH_B’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’VR_OPER’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’DA_BCONTR’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’TCP1_EDR’ type=’z:Type12’ /><attribute name=’KL_NAME’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’KL_TYPE’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’KL_EDRPOU’ type=’z:Type18’ /><attribute 
name=’KL_PIB’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’KL_COUNTRY’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’KL_TYPESUB’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’ZBR1_EDR’ type=’z:Type12’ /><attribute 
name=’DEP1_EDR’ type=’z:Type12’ /><attribute name=’TCP2_EDR’ 
type=’z:Type12’ /><attribute name=’TCP2_DNAME’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’K2_TYPE’ type=’z:Type100’ /><attribute 
name=’K2_EDRPOU’ type=’z:Type18’ /><attribute name=’K2_PIB’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’K2_COUNTRY’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’K2_TYPESUB’ type=’z:Type100’ /><attribute 
name=’ZBR2_EDR’ type=’z:Type12’ /><attribute name=’DEP2_EDR’ 
type=’z:Type12’ /><attribute name=’SANKCII’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /> </complexType></
element></sequence></complexType></element><element 
name=’DTSO_DOD_N’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’E_EDRPOU’ type=’z:Type12’ /><attribute name=’ST_TYPE’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’ISIN’ type=’z:ISIN’ /><attribute 
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name=’T_PRICE’ type=’dateTime’ /><attribute name=’T_NEST’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’C_PRICE’ type=’double’ 
/><attribute name=’C_NEST’ type=’double’ /><attribute name=’C_
ZMINA’ type=’double’ /><attribute name=’ST_LL’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’VR’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’TECH_B’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’VR_OPER’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’T_STOP’ type=’dateTime’ /><attribute name=’T_
START’ type=’dateTime’ /><attribute name=’REZ’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /> </complexType></
element></sequence></complexType></element><element 
name=’DTSO_DOD_11’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’TCP_EDR’ type=’z:Type12’ /><attribute name=’TCP_NAME’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’TCP_D_S’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’TCP_D_F’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’ZV_DAT’ type=’dateTime’ /><attribute name=’Z_PRYM’ 
type=’z:Type254’ /> </complexType></element></sequence></
complexType></element><element name=’DTSO_
DOD_10’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’E_EDRPOU’ type=’z:Type12’ /><attribute name=’E_NAME’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’ST_TYPE’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’ISIN’ type=’z:ISIN’ /><attribute name=’E_
COUNTRY’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’ST_EXPEN’ 
type=’double’ /><attribute name=’VALUTA’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’ST_LL_D’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’ST_CL_D’ type=’dateTime’ /><attribute name=’ST_LR_D’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’ST_CR_D’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’ST_LL_ZM_D’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’ST_LL_I’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’ST_LL’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /> </
complexType></element></sequence></complexType></element> </
all><attribute name=’D_EDRPOU’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute 
name=’D_NAME’ type=’string’ /><attribute name=’STD’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’FID’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’NREG’ type=’string’ /><attribute name=’TTYPE’ type=’string’ 
/></complexType></element> </schema>

***Опис структури даних «O_DOD_10» до файлу схеми «NregExch.xsd». Довід-
ка про зміни у біржовому списку

Назва 
елемента

Зміст

E_EDRPOU Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового 
інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент фінансового інструменту - 
нерезидент

E_NAME Найменування емітента фінансового інструменту
ST_TYPE Класифікація фінансового інструменту 1)
ISIN Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код 

іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація 
заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» – реєстраційний номер 
випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)

E_COUNTRY Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2)
ST_EXPEN Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового 

інструменту (премія для опціонів)
VALUTA Номінальна вартість одного цінного папера або іншого 

фінансового інструменту: код валюти 3)
ST_LL_D Дата включення до біржового списку (має бути заповнене 

завжди)
ST_CL_D Дата виключення з біржового списку
ST_LR_D Дата включення до біржового реєстру
ST_CR_D Дата виключення з біржового реєстру
ST_LL_ZM_D Дата зміни рівня лістингу 4)

ST_LL_I Підстави виключення з біржового списку/реєстру, назва та дата 
документа, на підставі якого відбулося виключення з біржового 
списку/реєстру

ST_LL Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень 
лістингу, "0"- позалістингові, "9" - фінансові інструменти, 
відносно яких припинено торгівлю

Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «O_DOD_11» до файлу схеми «DayExch.xsd». Довід-
ка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових тор-
гів на організаторі торгівлі

Назва 
елемента

Зміст

TCP_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
TCP_NAME Найменування торговця цінними паперами
TCP_D_S Дата допущення
TCP_D_F Дата виключення (у разі допущення торговця цінними 

паперами до біржових торгів не заповнюється)
ZV_DAT Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, 

допущених до біржових торгів, станом на (дата)
Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «O_DOD_N» до файлу схеми «NregExch.xsd». Довід-
ка про ситуації цінової нестабільності

Назва 
елемента

Зміст

E_EDRPOU Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового 
інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

ST_TYPE Класифікація фінансового інструменту 1)
ISIN Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код 

іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація 
заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» – реєстраційний номер 
випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)

T_PRICE Час попереднього розрахунку поточної ціни фінансового 
інструменту

T_NEST Час фіксації ситуації цінової нестабільності
C_PRICE Поточна ціна фінансового інструменту при попередньому 

розрахунку
C_NEST Поточна ціна фінансового інструменту при фіксації цінової 

нестабільності
C_ZMINA Зафіксоване значення зміни, %
ST_LL Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень 

лістингу, "0"- позалістингові
VR Вид ринку 2)
TECH_B Технологія проведення торгів 3)
VR_OPER Види ринку за характером проведення операцій 4)
T_STOP Час призупинення торгівлі фінансовим інструментом
T_START Час відновлення торгівлі фінансовим інструментом
REZ Результати перевірки причин цінової нестабільності та значного 

коливання ціни фінансового інструменту (у разі наявності на 
дату складання Даних)

Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «O_DOD_Z» до файлу схеми «NregExch.xsd». Довід-
ка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінан-
совими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулись зміни.
Назва 
елемента

Зміст

D_BCONTR Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, 
строкового контракту)

D_BCONTRF Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, 
строкового контракту)

T_BCONTR Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, 
строкового контракту)

R_BCONTR Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового 
контракту) (реєстраційний номер у системі)

PARTREPO Частина договору РЕПО: "1" – перша частина договору РЕПО 
,"2" – друга частина договору РЕПО

R_PARTREPO  Реквізити пов’язаної частини договору РЕПО
E_NAME Найменування емітента фінансового інструменту
E_EDRPOU Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового 

інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

ST_TYPE Класифікація фінансового інструменту 1)
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ISIN Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код 
іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація 
заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» –реєстраційний номер 
випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)

ST_QUANT Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за 
біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових 
контрактів) (шт.)

ST_UCOST Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового 
контракту)

VR Вид ринку 2)
TECH_B Технологія проведення торгів 3)
VR_OPER Види ринку за характером проведення операцій 4)
DA_BCONTR Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового 

контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його 
укладання)

TCP1_EDR Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. 
У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів 
вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо 
стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає 
державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ

KL_NAME У разі первинного розміщення емітентом його фінансових 
інструментів вказується найменування емітента фінансового 
інструменту. Якщо стороною біржової угоди відповідно до 
законодавства виступає державний орган, вказується його 
найменування (як сторона біржового контракту - продавець)

KL_TYPE Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: вид 
особи (юридична особа – резидент – "1", юридична особа – не-
резидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична особа – 
нерезидент – "4", торговець цінними паперами – "5") 5)

KL_EDRPOU Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстрацій-
ний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті) 5)

KL_PIB Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: П.І.Б. 
фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування 
інституту спільного інвестування 5)

KL_COUNTRY Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: 
країна реєстрації 6)

KL_TYPESUB Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець 
(заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична 
особа – резидент - "1", юридична особа – нерезидент – "2", 
фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – 
"4")

ZBR1_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів 
торговця – продавця

DEP1_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця – про-
давця

TCP2_EDR Сторони біржового контракту. Торговець – покупець. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами 
(у випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до 
законодавства виступає державний орган, вказується його код 
за ЄДРПОУ)

TCP2_DNAME Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства 
виступають державні органи, вказується найменування органу 
(як сторона біржового контракту - покупець)

K2_TYPE Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: вид 
особи (юридична особа – резидент – "1", юридична особа – не-
резидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична особа – 
нерезидент – "4", торговець цінними паперами – "5") 5)

K2_EDRPOU Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстрацій-
ний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті) 5)

K2_PIB Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: П.І.Б. 
фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування 
інституту спільного інвестування 5)

K2_COUNTRY Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: країна 
реєстрації 6)

K2_TYPESUB Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець 
(заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична 
особа – резидент – "1", юридична особа – нерезидент – "2", 
фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – 
"4")

ZBR2_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів 
торговця – покупця

DEP2_EDR Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця – по-
купця

SANKCII Інформація про санкції, які застосовано організатором торгівлі 
у зв язку з порушенням правил фондової біржі щодо 
виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового 
контракту)

Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «NregExch.xsd». Супро-
відна довідка для виправлених даних організатора торгівлі.

Назва 
елемента

Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки

Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за 
наявності в них даних.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

19.02.2013  м. Київ  № 199

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 06 березня 2013 року за № 376/22908

Про внесення змін до Положення 
про особливості здійснення ді-
яльності з управління активами 
інституційних інвесторів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою приве-
дення у відповідність до чинного законодавства

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про особливості здійснення діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 02 листопада 2006 року № 1227, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 30 листопада 2006 року за № 1252/13126 (із 
змінами), такі зміни:

1.1. У розділі І:
1.1.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється 

виключно на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку або Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку (далі –Комісія)».

1.1.2. В абзаці першому пункту 9, абзаці першому пункту 10 та 
абзаці шостому пункту 12 слово «Комісії» замінити словами «Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
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1.2. Підпункт 2.2 пункту 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«2.2. Організовує рекламну кампанію ІСІ відповідно до Закону 

України «Про рекламу» з урахуванням норм Законів України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про 
цінні папери та фондовий ринок».».

1.3. У розділі ІV:
1.3.1. Пункт 2 доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 
«2.12. Дотримується пруденційних нормативів щодо діяльності 

з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку 
яких встановлюються Комісією. 

2.13. Подає Комісії розрахунок показників, що підтверджують 
виконання встановлених пруденційних нормативів щодо діяль-
ності з управління активами (діяльності з управління активами), в 
порядку та у строки, визначені Комісією.». 

1.3.2. У підпункті 4.1 пункту 4 слова «Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України» замінити слова-
ми «Національною комісією, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг». 

1.4. В абзацах другому - четвертому пункту 12 розділу I, під-
пункті 2.1 пункту 2 розділу III, підпунктах 1.2 та 1.8 пункту 1, під-
пунктах 2.4 та 2.8 пункту 2 розділу V слово «Комісії» замінити 
словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
та Комісії». 

1.5. В абзаці першому пункту 3 розділу VІ слово «Комісією» 
замінити словами «Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку та Комісією». 

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльнос-
ті інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цьо-
го рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління ін-
формаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій  
(Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно 
до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Є. Воро-
паєва та О. Тарасенка.

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

 Голова Комісії     Д. ТЕВЕЛЄВ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

«12» березня 2013 р. м. Київ  № 362 

Про затвердження роз’яснення 
Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку «Про 
порядок застосування частини 
третьої статті 40 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий 
ринок» щодо подання аудитор-
ського висновку у складі регуляр-
ної річної інформації емітентами 
цінних паперів»

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 

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

1. Затвердити роз’яснення «Про порядок застосування частини 
третьої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» щодо подання аудиторського висновку у складі регуляр-
ної річної інформації емітентами цінних паперів» (далі – 
Роз’яснення) Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що додається. 

2. Управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутріш-
ніх комунікацій (А. Заіка) забезпечити:

оприлюднення Роз’яснення на офіційному сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікувати Роз’яснення в офіційному друкованому віданні 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кри-
венко.

Голова Комісії      Д.ТЕВЕЛЄВ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р О З ’ Я С Н Е Н Н Я 

«12» березня 2013 р.  м. Київ  № 1 

Про порядок застосування части-
ни третьої статті 40 Закону Украї-
ни «Про цінні папери та фондовий 
ринок» щодо подання аудитор-
ського висновку у складі регуляр-
ної річної інформації емітентами 
цінних паперів

Абзацом п’ятим частини першої статті 39 Закону України «Про цін-
ні папери та фондовий ринок» встановлено, що емітенти цінних па-
перів зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в об-
сязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Статтею 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» перед-
бачено, що проведення аудиту є обов'язковим для: 

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звіт-
ності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних 
товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників 
ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господа-
рювання, звітність яких відповідно до законодавства України підля-
гає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, 
що повністю утримуються за рахунок державного бюджету; 

2) перевірки фінансового стану засновників банків, підпри-
ємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних това-
риств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, 
інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших 
фінансових посередників; 

3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також 
при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, 
передбачених законами України.

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок», річна інформація про емітента пови-
нна містити такі відомості: 
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найменування та місцезнаходження емітента, розмір його ста-
тутного капіталу; 

орган управління емітента, його посадові особи та засновники; 
господарська та фінансова діяльність емітента; 
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), спо-

сіб розміщення та лістинг цінних паперів; 
річна фінансова звітність; 
аудиторський висновок; 
Абзацом другим частини шостої статті 40 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» встановлено, що Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додатко-
ві вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та 
вживає заходів щодо її розкриття. 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних папе-
рів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19.12.2006 № 1591, зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364 (із змінами) 
(далі – Положення), регулює склад, порядок і строки розкриття на 
фондовому ринку регулярної, особливої інформації та інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю та інформації в повідомленні про проведення загальних 
зборів емітентами цінних паперів та подання її до Комісії.

Відповідно до пункту 1 глави 2 розділу V Положення річна ін-
формація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місце-
вих позик) включає, зокрема, аудиторський висновок.

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 глави 2 розділу V Поло-
ження річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закри-
те) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) ак-
ціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних това-
риств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-
рів, включає, зокрема, аудиторський висновок (у випадку необ-
хідності обов'язкового проведення аудиту відповідно до закону).

Таким чином, емітенти цінних паперів (крім емітентів облігацій 
місцевих позик), проводять аудит річної фінансової звітності та 
подають аудиторський висновок в складі регулярної річної інфор-
мації до Комісії.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
12.03.2013 схвалено проект змін до Положення, відповідно до яко-
го передбачається надання в складі регулярної річної інформації 
емітентами визначених в підпункту 1.2 пункту 1 глави 2 розділу V 
Положення відомостей про аудиторський висновок, а саме: 

найменування аудитора (аудиторської фірми);
код за Єдиним державним реєстром підприємств та організа-

цій України; 
номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру ауди-

торських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;
останній звітний період за який проведений аудит фінансової 

звітності. 
Голова Комісії      Д.ТЕВЕЛЄВ

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Звіт 
про базове відстеження результативності 

регуляторного акта – 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 25.09.2012 № 1282 «Про затвердження Положення «Про 
вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійни-
ми активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур 
оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пен-
сійних активів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
15.10.2012 за №1728/22040.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 25.09.2012 № 1282 «Про затвердження Положення «Про 
вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійни-
ми активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур 
оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пен-
сійних активів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
15.10.2012 за №1728/22040.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Законів 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», «Про цінні папери та фондовий ринок» та пункту 1-1 частини 
другої статті 38 Закону України «Про недержавне пенсійне забез-
печення», нормативно-правових актів Комісії, що регулюють ді-
яльність з управління активами інституційних інвесторів, з метою 
запровадження вимог до осіб, що здійснюють діяльність з управ-
ління активами недержавних пенсійних фондів, щодо дотримання 
ними внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризика-
ми, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 по 01.03.2013.

5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності ре-

гуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Орієнтовно на сьогоднішній день Положення поширювати-
меться на 52 особи, що здійснюють управління активами 92 не-
державними пенсійними фондами. Ця цифра може збільшитися 
після збільшення кількості зареєстрованих недержавних пенсій-
них фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законами України «Про дер-
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жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про не-
державне пенсійне забезпечення» та сприятиме посиленню 
захисту прав вкладників недержавних пенсійних фондів.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Прийняття даного регуляторного акта сприятиме підвищенню 
ефективності діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управ-
ління пенсійними активами, розвитку таких інституційних інвесто-
рів як недержавні пенсійні фонди, забезпечить професійне управ-
ління активами цих інституційних інвесторів.

Прийняття регуляторного акта:
дозволить привести його у відповідність до норм Закону Укра-

їни «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
надасть можливість особам, що здійснюють діяльність з управ-

ління пенсійними активами, ефективніше інвестувати пенсійні 
активи;

знизить ризик втрати та знецінення пенсійних активів;
сприятиме запобіганню порушенням законодавства на ринку 

цінних паперів;
сприятиме захисту прав учасників недержавних пенсійних 

фондів.
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про базове відстеження результативності 

регуляторного акта – 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 02.10.2012 №1343 «Про затвердження Положення про 
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управ-
ління активами та особами, що здійснюють управління активами 
недержавних пенсійних фондів та подання відповідних докумен-
тів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за 
№1764/22076.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 02.10.2012 №1343 «Про затвердження Положення про 
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управ-
ління активами та особами, що здійснюють управління активами 
недержавних пенсійних фондів та подання відповідних докумен-
тів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за 
№1764/22076.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено відповідно до частини шостої 

статті 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня» та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» та нормативно-правових 
актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Регуляторний акт, сприятиме реалізації Комісією положень За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», в частині здійснення державного регулювання ринку цін-

них паперів, контролю та нагляду за діяльністю компаній з управ-
ління активами та осіб, що здійснюють управління активами не-
державних пенсійних фондів на підставі оперативного отримання 
звітності.

Вказаний регуляторний акт визначає способи та порядок подан-
ня компаніями з управління активами та особами, що здійснюють 
управління активами недержавних пенсійних фондів у вигляді 
електронних документів з використанням системи електронного 
документообігу відповідно до опису розділів та схем XML файлів.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 по 01.03.2013.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності ре-

гуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскіль-
ки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарю-
вання.

Орієнтовно на сьогоднішній день Положення поширювати-
меться на 52 особи, що здійснюють управління активами 92 не-
державними пенсійними фондами. Ця цифра може збільшитися 
після збільшення кількості зареєстрованих недержавних пенсій-
них фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законами України «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про не-
державне пенсійне забезпечення» та сприятиме посиленню 
захисту прав вкладників недержавних пенсійних фондів.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта дозволить реалізувати поло-
ження Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 
та «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
шляхом:
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удосконалення взаємодії компаній з управління активами та 
осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних 
фондів та Комісії при поданні звітності;

спрощення процесу подання звітності компаніями з управління 
активами та особами, що здійснюють управління активами недер-
жавних пенсійних фондів до Комісії;

сприяння поданню звітності компаніями з управління активами 
та особами, що здійснюють управління активами недержавних 
пенсійних фондів у вигляді електронних документів з використан-
ням електронного цифрового підпису.

З прийняттям даного регуляторного акта Комісією буде ство-
рено відповідні умови для професійних учасників фондового 
ринку, в частині подання адміністративних даних до Комісії у ви-
гляді електронних документів з використанням електронного 
цифрового підпису.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта – 
 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 05.10.2010 №1516 «Про затвердження Положення про по-
рядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків 
з його учасниками при ліквідації», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 19.11.2010 за № 115018445.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 05.10.2010 №1516 «Про затвердження Положення про по-
рядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків 
з його учасниками при ліквідації», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 19.11.2010 за № 115018445

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України 

«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)» із змінами, інших законодавчих та 
нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності ін-
ститутів спільного інвестування з метою встановлення порядку 
ліквідації пайового інвестиційного фонду та порядку розрахунків 
з учасниками такого фонду, у разі його ліквідації.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про інститути спільно-
го інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» 
(далі – Закон), пайовий інвестиційний фонд (далі – Фонд) припи-
няється у разі його ліквідації в порядку, встановленому Комісією. 
Статтею 28 Закону передбачено, що Комісія встановлює строки 
реалізації активів ПІФ у процесі його ліквідації.

З метою виконання цих норм Закону розроблено проект По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації. 

Регуляторного акт встановлює послідовність дій та організа-
ційних заходів, які необхідно здійснити при ліквідації пайового 
інвестиційного фонду, умови та порядок розрахунків з учасника-
ми пайового фонду, рішення щодо ліквідації якого прийнято упо-
вноваженим органом компанії з управління активами або Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 по 01.03.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності 
регуляторного акта було застосовано статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-
тативність, а також способи одержання даних

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-
жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскіль-
ки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарю-
вання.

Дія регуляторного акта, на сьогодні, поширюється на пайові 
інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвес-
тування. З моменту створення інститутів спільного інвестування в 
ЄДРІСІ зареєстровано понад 1000 пайових інвестиційних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законом України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та сприятиме посилен-
ню захисту прав інвесторів інститутів спільного інвестування.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Регуляторним актом встановлено умови та порядок ліквідації 
ПІФ, здійснення дій ліквідаційною комісією з метою розрахунків з 
учасниками ПІФ.

Прийняття регуляторного акта буде сприяти:
встановленню вимог до порядку ліквідації пайового інвестицій-

ного фонду;
забезпеченню прозорої та зрозумілої інвесторам процедури 

ліквідації та розрахунків з учасниками пайового інвестиційного 
фонду під час їх ліквідації;

підвищенню прозорості діяльності пайових інвестиційних фондів. 
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта – 
 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 05.10.2010 №1517 «Про внесення змін до Положення про 
порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних 
сертифікатів пайового інвестиційного фонду», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 19.11.2010 за № 1151/18446.
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№52, 18 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 05.10.2010 №1517 «Про внесення змін до Положення про 
порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних 
сертифікатів пайового інвестиційного фонду», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 19.11.2010 за № 1151/18446.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено відповідно до статей 7, 8 Закону 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», статті 3, розділу III Закону України «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (далі 
– Закон), Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» з 
метою встановлення порядку скасування реєстрації проспекту 
емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестицій-
ного фонду.

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 18 грудня 
2008 року Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)», який набрав чинності у лютому 2009 року, 
розроблено зазначений проект регуляторного акту.

Згідно статті 28 Закону після закінчення розрахунків з учасни-
ками фонду, компанія з управління активами подає Комісії доку-
менти на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів та звіт про результати ліквідації фонду. 

Регуляторний акт встановлює порядок подачі до Комісії доку-
ментів на скасування реєстрації випуску та проспекту емісії інвес-
тиційних сертифікатів ПІФ та їх перелік.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 по 01.03.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта, на сьогодні, поширюється на пайові 
інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвес-
тування. З моменту створення інститутів спільного інвестування в 
ЄДРІСІ зареєстровано понад 1000 пайових інвестиційних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законом України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні» та сприятиме по-
силенню захисту прав інвесторів інститутів спільного 
інвестування.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Регуляторним актом встановлено порядок скасування реєстра-
ції випуску інвестиційних сертифікатів та проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду. 

Прийняття регуляторного акта буде сприяти:
приведенню Положення у відповідність до вимог законодав-

ства;
встановленню порядку скасування реєстрації випуску інвести-

ційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, проспекту їх 
емісії та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів;
захисту прав та інтересів інвесторів пайових інвестиційних 

фондів. 
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта – 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 20.10.2010 № 1587 «Про затвердження змін до Положення 
про особливості здійснення діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 10.11.2010 за № 1077/18372.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 20.10.2010 № 1587 «Про затвердження змін до Положення 
про особливості здійснення діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 10.11.2010 за № 1077/18372.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт було розроблено з метою забезпечення ви-

конання норм Законів України «Про недержавне пенсійне забез-
печення» та «Про інститути спільного інвестування (пайові та кор-
поративні інвестиційні фонди)» із змінами, внесеними Законом 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо під-
вищення вимог до професійних учасників фондового ринку».

Відповідно до статті 27 Закону уточнено формулювання щодо 
можливості здійснення управління пенсійними активами профе-
сійним адміністратором. 

Проектом регуляторного акта запропоновано уникнути ду-
блювання норм, що визначають вимоги до статутного та влас-
ного капіталу особи, що провадить діяльність з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльність з управління 
активами), Натомість запропонована нова редакція відповід-
них пунктів акта. 
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Регуляторний акт враховує також внесені зміни до статті 39 За-
кону, якою передбачені дії осіб, які здійснюють діяльність з управ-
ління активами, у разі зменшення встановленого розміру власно-
го капіталу. 

Крім того, в регуляторному акті надається більш детальний та 
чіткий опис функцій та обов’язків осіб, що здійснюють діяльність 
з управління активами пенсійних фондів, що сприятиме покра-
щенню взаємодії суб’єктів системи недержавного пенсійного за-
безпечення, уникненню непорозумінь при плануванні інвестицій-
ної політики та підведенні підсумків діяльності фонду.

Регуляторним актом також уточнено процедуру формування 
резервного фонду осіб, що здійснюють діяльність з управління 
пенсійними активами.

Цілями такого регулювання є належне виконання вищезазна-
чених актів законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 по 01.03.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскіль-
ки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарю-
вання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що 
здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвес-
торів (діяльності з управління активами) у кількості понад 380 
юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законом України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та сприятиме посилен-
ню захисту прав інвесторів інститутів спільного інвестування.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Регуляторний акт розроблено внаслідок прийняття змін до За-
конів України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвести-
ційні фонди).

Зазначений регуляторний акт врегульовує окремі питання ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів. 

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта – 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 20.10.2010 №1588 «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.01.2011 
за № 13/18751.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 20.10.2010 №1588 «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.01.2011 
за № 13/18751.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено відповідно до Законів України 

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про 
цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства» та 
«Про недержавне пенсійне забезпечення», нормативно-правових 
актів Комісії, що регулюють діяльність з управління активами ін-
ституційних інвесторів, з метою вдосконалення процедури моні-
торингу дотримання вимог законодавства особами, що здійсню-
ють професійну діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), а саме – активами 
недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури пенсій-
них активів. 

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 по 01.03.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскіль-
ки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарю-
вання.

Орієнтовно на сьогоднішній день Положення поширювати-
меться на 52 особи, що здійснюють управління активами 92 не-
державними пенсійними фондами. Ця цифра може збільшитися 
після збільшення кількості зареєстрованих недержавних пенсій-
них фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
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довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законами України «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про не-
державне пенсійне забезпечення» та сприятиме посиленню 
захисту прав вкладників недержавних пенсійних фондів.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта матиме позитивний вплив на ді-
яльність компаній з управління активами, адміністраторів пенсій-
них фондів стосовно їх діяльності щодо управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльність з управління активами) 

Прийняття регуляторного акта:
дозволить привести його у відповідність до норм Законів Укра-

їни «Про недержавне пенсійне забезпечення» та «Про акціонерні 
товариства»;

знизить ризик втрати та знецінення пенсійних активів;
сприятиме запобіганню порушенням законодавства на ринку 

цінних паперів;
сприятиме захисту прав учасників недержавних пенсійних 

фондів;
підвищенню прозорості діяльності осіб, що здійснюють діяль-

ність з управління активами НПФ.
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта – 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 16.11.2010 №1714 «Про внесення Змін до Положення про по-
рядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності 
осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституцій-
них інвесторів (діяльність з управління активами)», зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 08.12.2010 за № 1228/18523.

1. Вид та назва регуляторного акта
 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 16.11.2010 №1714 «Про внесення Змін до Положення про по-
рядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності 
осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституцій-
них інвесторів (діяльність з управління активами)», зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 08.12.2010 за № 1228/18523.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта було розроблено з метою забезпе-

чення виконання норм Законів України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» (далі – Закон) та «Про інститути спільного інвесту-
вання (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» із змінами, 
внесеними Законом України Закону України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо підвищення вимог до професій-
них учасників фондового ринку».

Проектом регуляторного акта запропоновано уникнути дублю-
вання інформації, що подається особами, що здійснюють діяль-
ність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами), у додатках до зазначеного нормативно-
правового акта, а саме - щодо розмірів статутного та власного 
капіталу. 

Проект регуляторного акту враховує також внесені зміни до 
статті 39 Закону, якою передбачені дії осіб, які здійснюють діяль-
ність з управління активами, у разі зменшення встановленого 
розміру власного капіталу. 

Крім того, проектом регуляторного акта також запропоновано 
подавати особами, що здійснюють діяльність з управління пенсій-
ними активами, місячну інформацію лише в електронній формі.

Цілями такого регулювання є належне виконання вищезазна-
чених актів законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 по 01.03.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що 
здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвес-
торів (діяльності з управління активами) у кількості понад 380 
юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття проекту регуляторного акта сприятиме:
приведенню у відповідність до чинного законодавства вимог 

щодо власного та статутного капіталу осіб, які здійснюють діяль-
ність з управління активами інституційних інвесторів;

підвищенню прозорості діяльності інститутів спільного інвес-
тування та недержавних пенсійних фондів;

покращенню рівня захисту прав інвесторів.
Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 

витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.
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Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Регуляторний акта розроблено внаслідок прийняття змін до 
Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвести-
ційні фонди).

Зазначений регуляторний акт врегульовує окремі питання ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів. 

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 28.12.2010 №1956 «Про внесення змін до Положення про 
порядок вилучення пайового інвестиційного фонду з  
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.01.2011 за  
№ 99/18837.

Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 28.12.2010 №1956 «Про внесення змін до Положення  
про порядок вилучення пайового інвестиційного фонду з  
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.01.2011 за  
№ 99/18837.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Законів 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпора-
тивні інвестиційні фонди)» із змінами внесеними Законом України 
«Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 
18.12.2008 №693-VI, нормативно-правових актів Комісії, що регу-
люють діяльність з управління активами інституційних інвесторів, 
порядок ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільно-
го інвестування.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 року по 01.03.2013 року.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскіль-
ки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарю-
вання.

Дія цього акта на сьогодні поширюється на пайові інвестиційні 
фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвестування. З мо-
менту створення інститутів спільного інвестування в ЄДРІСІ заре-
єстровано понад 1200 пайових інвестиційних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Дія цього акта на сьогодні поширюється на пайові інвестиційні 
фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвестування. З мо-
менту створення інститутів спільного інвестування в ЄДРІСІ заре-
єстровано понад 1200 пайових інвестиційних фондів.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законом України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні» та сприятиме по-
силенню захисту прав інвесторів інститутів спільного 
інвестування.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Проектом регуляторного акта встановлено умови та порядок 
ліквідації Фонду, здійснення дій ліквідаційною комісією з метою 
розрахунків з учасниками Фонду. 

Регуляторний акт буде сприяти підвищенню прозорості діяль-
ності Фондів, забезпеченню здійснення ліквідації Фонду та вилу-
чення Фонду з ЄДРІСІ з урахуванням вимог чинного законодав-
ства, захисту прав та інтересів учасників Фонду.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта – 
 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 28.12.2010 № 1957 «Про внесення змін до Положення  
про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.01.2011 за  
№ 100/18838.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 28.12.2010 № 1957 «Про внесення змін до Положення про 
порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з  
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.01.2011 за 
 № 100/18838.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Законів 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпора-
тивні інвестиційні фонди)» із змінами внесеними Законом України 
«Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 
18.12.2008 №693-VI, нормативно-правових актів Комісії, що регу-
люють діяльність з управління активами інституційних інвесторів, 
порядок ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільно-
го інвестування.

Відповідно до частини п’ятої статті 21 Закону України «Про ін-
ститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвести-
ційні фонди)» (далі – Закон) Корпоративний інвестиційний фонд 
(далі – Фонд) вважається ліквідованим після його вилучення з ре-
єстру ІСІ. Ліквідація Фонду та розрахунки з акціонерами здійсню-
ються в порядку, визначеному Комісією. При цьому, звіт про ре-
зультати ліквідації корпоративного інвестиційного фонду є 
підставою для його вилучення з ЄДРІСІ. Вимоги до звіту встанов-
люються Комісією.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 по 01.03.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскіль-
ки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарю-
вання.

Дія цього акта на сьогодні поширюється на корпоративні інвес-
тиційні фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвестуван-
ня. З моменту створення інститутів спільного інвестування в 
ЄДРІСІ зареєстровано понад 100 корпоративних інвестиційних 
фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законом України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні» та сприятиме по-
силенню захисту прав інвесторів інститутів спільного 
інвестування.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Проектом регуляторного акта встановлено умови та порядок 
ліквідації Фонду, здійснення дій ліквідаційною комісією з метою 
розрахунків з акціонерами Фонду. 

Прийняття регуляторного акта сприятиме:
підвищенню прозорості діяльності Фондів; 
забезпеченню здійснення ліквідації Фонду та вилучення Фонду 

з ЄДРІСІ з урахуванням вимог чинного законодавства;
захисту прав та інтересів акціонерів Фонду.
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 19.12.2006 №1570 «Про внесення змін до Положення про 
склад та структуру активів інституту спільного інвестування», за-
реєстроване в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за 
№36/13303.

Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 19.12.2006 №1570 «Про внесення змін до Положення про 
склад та структуру активів інституту спільного інвестування», за-
реєстроване в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за 
№36/13303.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено відповідно до Законів України 

«Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», а також відповідно до За-
кону України «Про внесення змін до Закону України «Про інститу-
ти спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)».

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 року по 01.03.2013 року.
5. Тип відстеження
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення періодичного відстеження результативнос-

ті регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскіль-
ки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарю-
вання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється 
Дія цього регуляторного акта поширюється на корпоративні 

(понад 200 корпоративних інвестиційних фондів), пайові інвести-
ційні фонди (понад 1000 пайових інвестиційних фондів), а також 
на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами таких 
фондів (понад 380 юридичних осіб). 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.
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Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законом України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та сприятиме посилен-
ню захисту прав інвесторів інститутів спільного інвестування.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Регуляторний акт розроблено з метою приведення у відповід-
ність вимог чинного Положення до норм законодавства про інсти-
тути спільного інвестування, а саме прийнятого Верховною Радою 
України Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)», а також з метою забезпечення ефективного 
формування інвестиційних портфелів інститутів спільного інвес-
тування.

Прийняття даного регуляторного акта сприятиме підтримці 
розвитку інститутів спільного інвестування, компаній з управління 
активами, відповідно - результативності інвестицій учасників ін-
ститутів спільного інвестування та інвестиційним очікуванням на 
ринку фінансових послуг.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта – 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 04.12.2012 № 1585 «Про затвердження Змін до Положення 
про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестицій-
ного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 
21.12.2006 №1585, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
20.01.2007 за № 46/13313.

Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 04.12.2012 № 1585 «Про затвердження Змін до Положення 
про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестицій-
ного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 
21.12.2006 №1585, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
20.01.2007 за № 46/13313.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено відповідно до статей 7 та 8 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та Закону України «Про інститути спільного інвестування 
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» з метою приведення 
у відповідність до Закону України від 21.04.2011 № 3264-VI «Про 
внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» щодо розкриття інформації на фондовому ринку, удоско-
налення порядку реєстрації випуску акцій корпоративного інвес-
тиційного фонду, уточнення окремих норм, здійснення деяких 
редакційних правок та виконання вимог висновку Міністерства 
юстиції України про доопрацювання нормативно-правового акту.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 року по 01.03.2013 року.
5. Тип відстеження
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення періодичного відстеження результативнос-

ті регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія цього регуляторного акта поширюється на корпоративні 
інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвес-
тування. З моменту створення пайових та корпоративних інвести-
ційних фондів в ЄДРІСІ зареєстровано понад 1200 ІСІ, з них понад 
200 корпоративних інвестиційних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законом України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та сприятиме посилен-
ню захисту прав інвесторів інститутів спільного інвестування.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазна-
ченого регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, 
як органу державної влади який, згідно чинного законодавства, 
повинен здійснювати державну регуляторну політику на фондо-
вому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Регуляторним актом Положення приводиться у відповідність 
до Закону України від 21.04.2011 № 3264-VI «Про внесення змін 
до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо 
розкриття інформації на фондовому ринку, а також удосконалю-
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ється порядок реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій 
корпоративного інвестиційного фонду. 

Прийняття регуляторного акта буде сприяти:
розвитку корпоративних інвестиційних фондів; 
ефективності діяльності ІСІ;
підвищенню прозорості діяльності КІФ; 
підвищенню рівня поінформованості учасників фондового 

ринку щодо умов розміщення акцій КІФ, як в разі відкритого (пу-
блічного) так і закритого приватного розміщення акцій; 

забезпеченню контролю за випуском та розміщенням акцій 
КІФ;

удосконаленню порядку реєстрації випуску акцій КІФ. 
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт 
про періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 09.10.2007 № 2009 «Про затвердження Порядку та умов 
видачі ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним 
покриттям та її анулювання», зареєстроване в Міністерстві юсти-
ції України 19.11.2007 за №1285/14552.

Вид та назва регуляторного акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 09.10.2007 № 2009 «Про затвердження Порядку та умов 
видачі ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним 
покриттям та її анулювання», зареєстроване в Міністерстві юсти-
ції України 19.11.2007 за №1285/14552.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 4 Закону 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», яка передбачає, що Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) видає ліцензії на діяльність з 
управління іпотечним покриттям, та статей 15, 21 Закону України 
«Про іпотечні облігації», які передбачають видачу Комісією цих 
ліцензій та основні вимоги до управителя іпотечним покриттям, та 
інших законодавчих і нормативно-правових актів.

Таким чином, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про іпо-
течні облігації» та покладанням функцій ліцензування та контро-
лю за діяльністю з управління іпотечним покриттям на Державну 
комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а 
також з метою побудови подальшої стратегії розвитку ринку цін-
них паперів, зокрема, правового врегулювання умов отримання 
ліцензії управителем, її переоформлення видачі дубліката та копії 
ліцензії та процедури її анулювання, розроблений даний регуля-
торний акт.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.02.2013 року по 01.03.2013 року.
5. Тип відстеження
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення періодичного відстеження результативнос-

ті регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскіль-
ки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарю-
вання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що 
здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друковано-
му виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюва-
лося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та за-

уважень щодо проблемних питань, які можуть виникати при ви-
конанні проекту регуляторного акту не надходило.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить вико-
нання функцій Комісії, визначених Законом України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та сприятиме посилен-
ню захисту прав інвесторів інститутів спільного інвестування.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових 
витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Впровадження зазначеного регуляторного акта призведе до:
побудови цілісної системи державного регулювання, нагляду та 

контролю у сфері випуску та обігу іпотечних облігацій і діяльності 
фінансових установ в частині випуску та обігу іпотечних облігацій, 
іпотечного покриття та діяльності управителя іпотечним покриттям;

допуску на ринок небанківських фінансових установ, які змо-
жуть належним чином здійснювати функцій з управління іпотеч-
ним покриттям, основною з яких є моніторинг порядку виконання 
зобов’язань емітента за звичайними іпотечними облігаціями, 
представництво інтересів власників звичайних іпотечних обліга-
цій у відносинах з емітентом та іншими особами тощо;

посилення захисту прав власників іпотечних облігацій та запо-
біганню порушень на ринку іпотечних облігацій.

значного впливу на подальший розвиток прозорого, ліквідного 
та конкурентноспроможного ринку цінних паперів, оскільки всі ці 
чинники, в першу чергу, залежать від учасників, які працюють на 
ринку цінних паперів.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку «Про врегулювання 
питання обслуговування операцій з цінними паперами 
українських емітентів, які розміщені та/або знаходяться в 

обігу за межами України»
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку «Про врегулювання питання обслуговування опера-
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цій з цінними паперами українських емітентів, які розміщені та/
або знаходяться в обігу за межами України» розроблено департа-
ментом регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової 
діяльності відповідно до статті 3 та пункту 13 статті 8 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
статей 14 та 17 Закону України «Про Національну депозитарну 
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Укра-
їні» з метою забезпечення обслуговування операцій з цінними 
паперами українських емітентів, які розміщені та/або знаходяться 
в обігу за межами України. 

Даний проект рішення доопрацьований з урахуванням пропо-
зицій та зауважень, що надійшли до нього під час його оприлюд-
нення.

Проектом рішення передбачається встановлення норм щодо: 
умов відкриття Національним депозитарієм України рахунку на 
ім’я іноземної депозитарної установи; переліку документів, які 
має подати іноземна депозитарна установа для відкриття рахунку 
в цінних паперах в Національному депозитарії України; порядку 
проведення операцій Національним депозитарієм України після 
отримання ним копії рішення Комісії про видачу дозволу на обіг 
цінних паперів українського емітента за межами України.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту просимо 
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 
(департамент регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; 
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про врегулювання питання обслуговування опера-
цій з цінними паперами українських емітентів, які розміщені та/
або знаходяться в обігу за межами України» оприлюднюється на 
офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку - http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робо-
чих днів з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Комісії «Про затвердження Порядку призна-
чення довіреної особи, якій передається право брати участь у го-
лосуванні за акціями Центрального депозитарію цінних паперів» 
розроблений згідно з Планом діяльності Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуля-
торних актів на 2013 рік.

Зазначений проект рішення розроблено у зв’язку з необхідніс-
тю забезпечення виконання вимог Закону України «Про депози-
тарну систему України» щодо дотримання встановленого гранич-
ного розміру частки акціонера разом з його пов’язаними особами 
у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів.

Проект зазначеного регуляторного акту відповідно до абзацу 
четвертого частини третьої статті 9 вказаного Закону визначає 
процедуру призначення Комісією довіреної особи, якій передаєть-
ся право брати участь у голосуванні на загальних зборах акціоне-
рів Центрального депозитарію цінних паперів за акціями Цен-
трального депозитарію у кількості, що призвела до перевищення 
розміру, встановленого цим Законом, у разі виявлення Комісією 
факту перевищення розміру частки акціонера разом із пов’язаними 
з ним особами у статутному капіталі Центрального депозитарію 
передбаченого Законом розміру.

Зазначеним документом також встановлюються обмеження та 
вимоги до кандидатури особи, що може бути призначена довіре-
ною особою, якій передається право акціонера(ів) Центрального 
депозитарію брати участь у голосуванні. Крім того, проектом рі-
шення передбачено порядок зміни довіреної особи та припинення 
її повноважень.

Дата оприлюднення проекту - 18.03.2013.
Пропозиції та зауваження до проекту вказаного регуляторного 

акту надсилаються поштою на адресу Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 
8, департамент регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності. 

 Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку –  
http://www.nssmc.gov.ua/ .

 Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, становить 10 робо-
чих днів з дня, наступного за днем оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії                    Д.Тевелєв

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
На виконання наказу Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку № 786 від 17.08.2011р. повідомляємо, що При-
карпатським територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з переведенням ви-
пуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну 
здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Публіч-
ного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА» (77423, с.Угринів, 
Тисменицький р-н, Івано-Франкінська обл, код за ЄДРПОУ: 
01272462, загальна сума випуску акцій – 416346,00 грн, номіналь-
на вартість акції – 0,25 грн, кількість акцій – 1665384 шт., номер і 
дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокумен-
тарній формі існування – №178/09/1/98, дата реєстрації: 
03.09.1998р, дата видачі: 13 березня 2013року.

НКЦПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи, директора 
корпоративного управління та корпоративних фінансів Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.2012р. №249, на підставі пункту 3.2 Роз-
ділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулюван-
ня свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.03.1999р. №180/3474 (зі змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих ліквідатором Публічного акціонер-
ного товариства «Компанія з управління активами «Росан-
Капітал» (79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135, код за ЄДРПОУ: 
207949530) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з лік-
відацією акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій Публічного акціонерного товариства «Компанія з управління 
активами «Росан-Капітал». Анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Компанія з 
управління активами «Росан-Капітал» від 19 січня 2010 року 
№05/1/10, дата видачі: 07 квітня 2010 року, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№10-КФ-С-А від 12 березня 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі підпункту 
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3.1 пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок припинення корпо-
ративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонера-
ми при ліквідації, затвердженого рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20.08.2010 № 1324, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13.10.2010 за  
№ 919/18214, зупинено обіг акцій Публічного акціонерного това-
риства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвести-
ційний фонд «Магістр-фонд енергетики», ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ: 35632393, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132964, акти-
вами якого управляє Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Магістр», ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ: 34730685, крім операцій, пов’язаних з викупом 
акцій, та правочинів щодо спадкування акцій для розрахунків з 
акціонерами Публічного акціонерного товариства «Закритий не-
диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Магістр-
фонд енергетики» - розпорядження № 0055–ЗО-СІ від 13 березня 
2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі підпункту 
3.1 пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок припинення пайо-
вого інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при 
ліквідації, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 05.10.2010 № 1516, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 19.11.2010 за № 1150/18445. 
Зупинено обіг інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного 
інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу 
«Сталева згода» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233925) Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «АРТА Управління Активами» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33546842), крім операцій, 
пов’язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного інвестиційного фонду недивер-
сифікованого виду закритого типу «Сталева згода» - розпоря-
дження № 0056–ЗО–СІ від 13 березня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до 
пункту 2.3 Положення про порядок вилучення корпоративного 
інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститу-
тів спільного інвестування, затвердженого рішенням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 
№ 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
14.04.2005 за № 401/10681 (із змінами), та наданих документів 
Відкритим акціонерним товариством «Закритий недиверсифі-
кований корпоративний інвестиційний фонд «Інвеста-
Фондовий» (61002, м. Харків, вул. Артема, 46, ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ: 35586287, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
1321131) на вилучення з Єдиного державного реєстру інститу-
тів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано 
реєстрацію регламенту Відкритого акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «Інвеста-Фондовий», зареєстрованого 15.07.2008 року. 
Анульовано свідоцтво про внесення до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування Відкритого акціонер-
ного товариства «Закритий недиверсифікований корпоратив-
ний інвестиційний фонд «Інвеста-Фондовий» від 15.07.2008 
року №1131, що видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 0061–ІС від 13 берез-
ня 2013 року.

*     *     *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку,  відповідно до пунк-
тів 2.4, 2.7. Положення про порядок скасування реєстрації випус-
ку (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду 
(інвестиційної компанії), затвердженого рішенням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 05.11.1999 № 229, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.1999р. за № 
881/4174 (із змінами та доповненнями), та наданих документів 
Закритим інвестиційним фондом «Укоопінвест-Промторг» (за-
крите акціонерне товариство), 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 
7/11, код за ЄДРПОУ: 21645534, на скасування реєстрації випуску 
інвестиційних сертифікатів у зв’язку з його ліквідацією скасовано 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого інвес-
тиційного фонду «Укоопінвест-Промторг» (закрите акціонерне 
товариство) на загальну суму 1 800 000 000,00 (один мільярд ві-
сімсот мільйонів) карбованців, у кількості 36 000 (тридцять шість 
тисяч) штук, номінальною вартістю 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) 
карбованців. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвес-
тиційних сертифікатів від 30.12.1994р. №103/3/94, що видане Мі-
ністерством фінансів України  - розпорядження № 180–ІС від 14  
березня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку,  відповідно до пунк-
тів 2.4, 2.7. Положення про порядок скасування реєстрації випус-
ку (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду 
(інвестиційної компанії), затвердженого рішенням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 05.11.1999 № 229, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.1999р. за  
№ 881/4174 (із змінами та доповненнями) та наданих документів 
закритим інвестиційним фондом «Укоопінвест-Постачмаш» (за-
крите акціонерне товариство), 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,  
буд. 7/11, код за ЄДРПОУ: 21643535, на скасування реєстрації ви-
пуску інвестиційних сертифікатів у зв’язку з його ліквідацією. 
Скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закри-
того інвестиційного фонду «Укоопінвест-Постачмаш» (закрите 
акціонерне товариство) на загальну суму 1 800 000 000,00 (один 
мільярд вісімсот мільйонів) карбованців, у кількості 36 000  
(тридцять шість тисяч) штук, номінальною вартістю 50 000,00 
(п’ятдесят тисяч) карбованців. Анульовано свідоцтво про реєс-
трацію випуску інвестиційних сертифікатів від 29.12.1994р. 
№100/3/94, що видане Міністерством фінансів України  - розпо-
рядження № 179–ІС від 14 березня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 року №249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
та  відповідно до п. 4 Глави 4 Розділу ІІІ Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 17.07.2003 № 322 (у редакції рішення Комісії 
від 26.10.2006 № 1178), із змінами, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «СТИРОЛАВТОСЕРВІС» (84610, Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії,10; код за ЄДРПОУ: 32406367)  
–  розпорядження. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «СТИРОЛАВТОСЕРВІС» від 25 жовтня 2007 року 
№3/05/2/07,  видане Донецьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дата  
видачі свідоцтва: 26 листопада 2007 року - розпорядження  
№ 1-ДО-1-С-О від 13 березня 2013 року.



22

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

чальника Прикарпатського територіального управління Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі 
пункту 1.2. розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Комісії від 30.12.1998р. №222 (у редакції рі-
шення ДКЦПФР від 14.07.2005р. №398), зупинено обіг акцій  
ПрАТ «ОСП» (76018, м.Івано-Франківськ, вул.Целевича, 34; код 
ЄДРПОУ: 03563293) у зв’язку з припиненням діяльності акціонер-
ного товариства шляхом його ліквідації – розпорядження  
№ 4-ПР-1-З від 12 березня 2013р.

НКЦПФР 
повідомляє про ліцензування на фондовому ринку

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

Постановою про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 06.03.2013 №224-ЦД-1-Т у відношенні 
ТОВ «АНГЕЛ СЕК’ЮРІТІЗ» (код за ЄДРПОУ: 37772052) за порушен-
ня вимог законодавства про цінні папери застосовано санкцію у 

вигляді анулювання ліцензій: серії АВ №581460 від 13.07.2011р. 
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність); се-
рії АВ №581461 від 13.07.2011р. на здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами (дилерська діяльність).

*     *     *
Постановою про накладення санкції за правопорушення на 

ринку цінних паперів від 06.03.2013 №225-ЦД-1-КУА у відношенні 
ТОВ «КУА «ГЕЛАКСІ КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 37930751) за по-
рушення вимог законодавства про цінні папери застосовано санк-
цію у вигляді анулювання ліцензії: серії АГ №580139 від 30.12.2011р. 
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ність з управління активами).

15.03. 2013 р. 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй СТРАХОВИй КАПІТАЛ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

«Український Страховий Капітал» 
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

23707357

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

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

0443711717

1.6. Код території (КОАТУУ) 8038200000
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.zvitnist.com.ua/23707357 

1.8. Електронна поштова адреса usk@уck.net.ua  
1.9. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій

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

13 березня 2013 року Приватним акціонерним товариством «Український Страхо-
вий Капітал» було отримано від депозитарію Приватного акціонерного товариства 
«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зведений обліковий реєстр власників 
цінних паперів станом на 12 березня 2013 року, відповідно до якого сталися зміни у 
інформації щодо власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій Приватного акціонерного товариства «Український Страховий Капітал»:

- пакет акцій «фізичної особи» зменшився на 134 027 штук і становить 26 013 
голосуючих акцій (2,2540%);

- пакет акцій юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЮВІД-2009»  (місцезнаходження: 61022, Харківська область, м. Харків, вул. Іванів-
ська, 1) збільшився на 113 877 штук і становить 451 248 голосуючих акцій 
(39,1006%).

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

Голова правління    
ПрАТ «УСК»                      ________________              С.С. Парфенюк

Шановний акціонер! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА 
ІНВЕСТИЦІйНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС»

(місцезнаходження: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 8, кімната 22, 
ідентифікаційний код 25400551) повідомляє Вас про те, що 19.04.2013 р. о 10.00 годині 
відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС»  за адресою:  01030, 
м. Київ, Печерський район, вул. Пирогова, будинок 6-А, конференц-зал.

Порядок денний:
Про обрання лічильної комісії Товариства. 1. 
Про обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.2. 
Про скасування (відміну) всіх внутрішніх Положень Товариства, які приймались на 3. 

попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства.
Про скасування колегіального виконавчого органу Товариства – Правління та утво-4. 

рення колегіального виконавчого органу Товариства - Дирекції.
Про скасування Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.5. 
Про скасування Наглядової ради Товариства.6. 
Про відкликання Семиди Андрія Володимировича з посади голови правління Товариства.7. 
Про обрання  Семиди Андрія Володимировича  на посаду Генерального директора 8. 

Товариства. 
Про затвердження положення про виконавчий орган Товариства.9. 
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10. 
Про призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товари-11. 

ства та наділення їх відповідними повноваженнями.
Про схвалення значних правочинів щодо поточної господарської діяльності Товариства.12. 

Реєстрація учасників Зборів проводиться в день проведення Загальних зборів за місцем 
їх проведення з 09.00 до 09.45 год.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а для представників, 
також – належним чином оформлену довіреність на право участі у Зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
15.04.2013 р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів (включаючи день проведення) акціонери мають можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, в робочий час (з 10-00 до 17.00) в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) за адресою: 
01030, м. Київ, Печерський район, вул. Пирогова, будинок 6-А, конференц-зал, шляхом осо-
бистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням пере-
ліку питань для ознайомлення.

Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для 
представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – голова правління Товариства Семида Андрій Володимирович.

Телефон для довідок: (044) 569-01-08                                  Правління ПрАТ «МІК «ІСІ».

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

«ІНТЕРВИБУХПРОМ»
Наглядова рада ПрАТ «ІВП» (місцезнаходження: Полтавська область, м. Ком-

сомольськ, вул. Будівельників, б. 16, код за ЄДРПОУ 31385850) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2013 року, о 
14:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Комсомольськ, вул. Буді-
вельників, 16, кімната для переговорів.

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 
19 квітня з 13:15 до 13:45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 15 квітня 2013 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП».1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження по-2. 

рядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів та процедури голосу-
вання щодо питань порядку денного.

Звіт Директора ПрАТ «ІВП» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 3. 
розгляду Звіту Директора Товариства.

Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІВП» за 2012 рік та прийняття рішення за на-4. 
слідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт Ревізора ПрАТ «ІВП» за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками роз-5. 
гляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.

Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ІВП» за 2012 рік.6. 
Розподіл прибутку ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської ді-7. 

яльності Товариства у 2012 році.
Про основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році та попереднє схва-8. 

лення значних правочинів, які плануються укладатися Товариством протягом 
року.

Про внесення змін до Статуту Товариства.9. 
Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.10. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства.11. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 12. 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмі-
ру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до по-
рядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Нагля-
дової ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій 
формі у порядку визначеному Статутом Товариства.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, що оформлена 
згідно з чинним законодавством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП»
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 144 560 137 817
Основні засоби 36 403 35 235
Довгострокові фінансові інвестиції 21 21
Запаси 28 913 27 046
Сумарна дебіторська заборгованість 57 338 54 443
Грошові кошти та їх еквіваленти 92 121
Нерозподілений прибуток - 11 036 - 23 506
Власний капітал - 370 - 12 840
Статутний капітал 10 666 10 666
Довгострокові зобов'язання 106 571 109 249
Поточні зобов'язання 38 359 41 408
Чистий прибуток (збиток) 11 232 11 008
Середньорічна кількість акцій (шт.) 106 660 106 660
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 297 274

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до дати проведення 
загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за 
місцезнаходженням Товариства або за зверненням до Голови Наглядової ради за 
місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу, а саме: Кривий Ріг, 
вул. Коломойцівська, 1, кімната 203, а також в день проведення загальних зборів 
– у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (056) 404-95-84
Голова Наглядової ради                                                             Толчинський І.А.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ» 
(код ЄДРПОУ 00240052, місцезнаходження: 84105, Донецька обл., м.Слов`янськ, 

вул. Солоділова, 1 ) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Бетонмаш».

Дата та час проведення річних загальних зборів: 25 квітня 2013 року об 14-00 го-
дині.

Місце проведення річних загальних зборів: 84105, Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Солоділова, б. 1, будинок культури «Жовтень», перший поверх, приміщення акто-
вої зали.

 Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: 25 квітня 2013 року  
о 12. 00 год. 

Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: 25 квітня 2013 року  
о 13.40 год

Місце реєстрації учасників річних загальних зборів: 84105, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Солоділова, б. 1, будинок культури «Жовтень», перший поверх, хол.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах: на 24 годину 19 квітня 2013 р.

 Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу 
(паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

 До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість осо-
бисто або через уповноваженого представника ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: Україна, 
84105, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Солоділова, б. 1, будівля заводоуправління 
ПАТ «Бетонмаш», кімната № 14, щоденно з 9-00 до 14-00 , крім неробочих та святко-
вих днів, обідня перерва з 11.00 год. до 11.30 год., а також у день проведення зборів 
– за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтвер-
джує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член правління Дятлова Людми-
ла Олександрівна. Телефон для довідок: (0626) 63-55-47 , (0626) 63-55-15.

Дата складання переліку осіб, які особисто повідомленні про скликання загальних 
зборів – 12 березня 2013р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування - ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціо-1. 

нерів Товариства.
Звіт Правління про результати2.  фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2012 рік.
Звіт Наглядової Ради про роботу в 2012 році.3. 
Звіт4.  та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2012 році.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.5. 
Прийняття рішення6.  за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової 

Ради, звіту та висновку ревізійної комісії, річного звіту Товариства за 2012 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку7.  Товариства за результатами роботи 

Товариства у 2012 році.
Про прийняття рішення про дострокове припинення повноваження члена Прав-8. 

ління Товариства. 
Про обрання члена Правління Товариства.9. 
Про затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладен-10. 

ня його у новій редакції.
Про надання повноважень, щодо підписання Статуту та його державної реє-11. 

страції.
Показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника 
період 

звітний 
2012 р.

попередній
2011 р.

Усього активів  70863   72016
Основні засоби  14669 17717
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 38337 40095
Сумарна дебіторська заборгованість  14433 9841
Грошові кошти та їх еквіваленти 694 332
Нерозподілений прибуток 31801 30242
Власний капітал 35871 34312
Статутний капітал 3256 3256
Довгострокові зобов'язання 16134 19738
Поточні зобов'язання 16811 16413
Чистий прибуток (збиток) 1559 -5246
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32563 32563
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

  - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 432 402

Наведені вище у таблиці показники фінансово-господарської діяльності за попе-
редній рік (2011р) відрізняються від відповідних показників за цей період, оприлюд-
ненних раніше (у Повідомленні про проведення загальних зборів у 2012 році та у річ-
нії інформації Товариства за 2011 рік) внаслідок переходу з 01.01.2012 року на 
складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, а саме трансформації показни-
ків фінансової звітності за 2011 рік, складеної за П(С)БО. 

ПАТ «Бетонмаш»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МУСОН» 

(м. Севастополь, вул.Вакуленчука,29, код ЕДРПОУ 14314707)
повідомляє акціонерів про проведення

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,
яке відбудеться 24 квітня 2013 р. в 10.00 год. за адресою: м. Севастополь,

вул. Вакуленчука, 29, корпус 2 (приміщення спортзалу ТРЦ)
Реєстрація акціонерів ( їхніх представників) буде проводитися 24.04.2013 р. з 8.30 до 

9.45 год. за місцем проведення зборів. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде скла-

дений за станом на 24 години 18 квітня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИй:

Вибори лічильної комісії та робочих органів зборів.1. 
Звіт виконавчого органу ПАТ «Мусон» про результати фінансово-господарської ді-2. 

яльності Товариства за 2012 рік.
Звіт Наглядової ради ПАТ «Мусон» про роботу за 2012 рік.3. 
Звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської 4. 

діяльності Товариства за 2012 рік. 
Затвердження річного звіту ПАТ «Мусон» за 2012 рік, розподіл прибутку за 2012 рік.5. 
Про необхідність кожному акціонерові укласти зо Зберігачем договір на обслугову-6. 

вання рахунку в цінних паперах.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Муссон» 
( тыс. грн.)

Найменування показника Період
2012 рік 2011 рік

Усього активів 111 783 95 354
Основні засоби 70 562 52 171
Довгострокові фінансові інвестиції 1 796 1 771
Запаси 4 880 3 491
Сумарна дебіторська заборгованість 11 677 8 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 695 614
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 
накопичувальні

19 040 9 917

Власний капітал 31 084 31 537
Статутний капітал 5 456 5 456
Довгострокові зобов'язання 41 566 32 955
Поточні зобов'язання 14 586 15 436
Чистий прибуток (збиток) за рік 10 214 10 733
Середньорічна кількість акцій (шт) 21 823 000 21 717 971
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 36 146
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - 9
Кількість працівників на кінець періоду (людей) 347 331

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що 
засвідчують особистість. Представники акціонерів повинні мати доручення на право участі 
та голосування на загальних зборах (доручення повинно бути завірено нотаріусом, а також 
може бути завірено ТОВ « І-Брокер» або депозитарієм) і документ, що засвідчує особис-
тість.

Ознайомитися з документами з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
можна в робочі дні з 14-00 до 17-00 за місцем перебування Товариства: м. Севастополь, вул. 
Вакуленчука, 29/10, пов.2, приймальня Генерального директора. Відповідальна за порядок 
ознайомлення Єфремова Лариса Олексіївна (телефон 0692 47-43-07).Довідки по телефоні 
(0692) 47-43-02, 47-43-04.

Інформація про акціонерне товариство розміщена на сайті ПАТ «Мусон» pat.musson.ua
 Генеральний директор ПАТ «Мусон»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАЛЬМОНТАЖ» 

Місцезнаходження: _м.Севастополь, вул..Отрадна,21_______
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів.

Дата і місце проведення - 19 квітня 2013р., м.Севастополь, вул.. Отрадна,21, 
актовий зал адміністративного корпуса.

Початок зборів: 14-00  19 квітня 2013р.
Час початку реєстрації акціонерів: 13-00  19 квітня 2013р.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 13-50  19 квітня 2013р.
Акціонерам необхідно мати при себе документ, що посвідчує особу, уповнова-

женим особам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність на право 
участі у зборах.

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

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних 1. 

зборів.
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності  2. 

ПАТ «Стальмонтаж» за 2012р. і прийняття рішення щодо звіту директора.
Звіт наглядової ради Товариства за 2012р. і прийняття рішення щодо звіту 3. 

Наглядової ради.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012р. і прийняття рішення 4. 

щодо звіту Ревізійної комісії
Затвердження балансу і річної фінансової звітності за 2012р. Розподіл при-5. 

бутку за 2012р.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Стальмонтаж» (тис. грн.)

Показники Період
2011р. 2012р.

Усього активів 1681 1874
Основні засоби 1295 1529
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 200 212
Сумарна дебіторська заборгованість 171 112
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 20
Нерозподілений збиток ( 574 ) ( 299 )
Власний капітал 1550 1550
Статутний капітал 30 30
Довгострокові зобов’язання 102 192
Поточні зобов’язання 573 401
Чистий прибуток (збиток) ( 216 ) 341
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60000 60000
Кількість власних акцій, що викуплені протягом періоду (шт..) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 16

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами , пов’язаними з по-
рядком денним зборів у місці знаходження Товариства: м.Севастополь,  
вул..Отрадна,21, приймальня, у робочі дні, на підставі письмового звернення. Від-
повідальна особа – Веселова Т.И._, тел. (0692) _24-08-88__.

Директор ПАТ «Стальмонтаж» ____________________ П.І.Стратьєв 

 (Товариство), адреса фактичного місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця 
Горького, 7-А, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства від-
будуться 25 квітня 2013 р. о 10.00 за адресою: 01004, м. Київ. вулиця Горького, 7-А, 
у приміщенні Товариства (кабінет директора).

Порядок денний:
Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Про обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів акціонерів То-2. 

вариства.
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-3. 

господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Висновки ревізійної комісії (Ревізора) та висновки аудиторської перевірки 4. 

діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження висновків ревізійної комісії (Ре-
візора).

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про ліквідацію Харцизької філії Товариства.

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

Найменування показника Період
Попередній Звітний

Усього активів 81582 98004
Основні засоби 314 382
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 12 ---

Сумарна дебіторська заборгованість 4738 13382
Грошові кошти та їх еквіваленти 3800 13546
Нерозподілений прибуток 48842 49688
Власний капітал 71495 72341
Статутний капітал 19000 19000
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 4666 9415
Чистий прибуток (збиток) 2031 846
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000 19000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 33

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах, від-
буватиметься у день проведення зборів з 9.00 до 9.45 за адресою: 01004, м. Київ, 
вулиця Горького, 7-А.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, оформлене згідно з чин-
ним законодавством.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів можна 
за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Горького, 7-А, юридичний департамент, відпо-
відальний – начальник юридичного департаменту Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 359-05-30, 359-05-31.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАГОДА»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МЕДТЕХНІКА»,
(код за ЄДРПОУ 03568416)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 83045, місто Донецьк, вулиця Професорів Бо-
гославських, буд. 2а.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 83045, місто Донецьк, 
вулиця Професорів Богославських, буд. 2а, кабінет директора.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2013 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: .9 год.35 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 9 год.55 хв..
Для реєстрації учасникам загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, представ-

никам – паспорт та довіреність на право участі в загальних зборах, оформлену відповідно 
до вимог діючого законодавства. 

Акціонери, до дати проведення загальних зборів, в робочі дні з 9-00 до 15-00 мають 
можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 83045, місто Донецьк, вулиця 
Професорів Богославських, буд. 2а, (фінансово-обліковий відділ), а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – директор Куліш Г.П.. Реєстрація акціонерів та їх представників 
для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 22 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
 1.Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту ро-

боти загальних зборів акціонерів Товариства.
 2.Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та ви-

значення основних напрямків діяльності Товариства. 
 3.Звіт Наглядової ради Товариства. 
 4.Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2012 року, затвердження висно-

вків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 

 5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та 
Ревізійної комісії.

 6.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термі-
нів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2012 рік.

 7.Про попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 
2013 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «МЕДТЕХНІКА»

Показники 2011 2012
Усього активів 4477,6 4201,6
Основні засоби 2501,6 2401,5
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 869,2 863,1
Сумарна дебіторська заборгованість 811,9 916,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 45,3 16,1
Нерозподілений прибуток -8,0 4,6
Власний капітал 1314,5 1288,4
Статутний капітал 1154 1154
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3163,1 2913,2
Чистий прибуток (збиток) -17,0 -26,1
Середньорічна кількість акцій 4616560 4616560
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 21 21

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

Директор ПАТ «Медтехніка» - Куліш Г.П.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості 
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київбуддеталь-

комплект» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:04012419
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070 Київ П.Сагайдачного, буд.25-г
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044-425-12-07, 044-425-12-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kcdk_c@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

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

2. Текст повідомлення
1.Рішення про відсторонення директора прийняте наглядовою радою ПрАТ «Київбуд-

деталькомплект» 12.03.2013 р. на підставі п. 11.2.6. Статуту ПрАТ. Посадова особа Пусто-
вий Дмитро Миколайович ( паспорт: серія АК номер 038987 виданий 25.02.1998 р. Широ-
ківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Директора, 

відсторонена з 12.03.2013 р. по 14.05.2013 р. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 9,547%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Призначено Савченка Миколу Олексі-
йовича виконуючим обов'язки директора з 12.03.2013 р. по 14.05.2013 р. замість відсторо-
неної особи.

2.Рішення про призначення Савченка Миколи Олексійовича виконуючим обов'язки 
директора прийнято наглядовою радою ПрАТ «Київбуддеталькомплект « 12.03.2013 р. По-
садова особа Савченко Микола Олексійович (Паспорт: серія СО номер 307530 виданий 
30.12.1999 р. Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду виконую-
чим обов'язки директора з 12.03.2013 р. по 14.05.2013р.Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 14,09%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: з 12.03.2013 р. по 14.05.2013 р. Раніше займав посаду 
голови правління - генерального директора товариства , заступника директора ПрАТ «Київ-
буддеталькомплект». 

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

мленні , та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
В.о. директора                                    Савченко Микола Олексійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В МЕДИЦИНІ»

 (код за ЕДРПОУ 20331199)
Місцезнаходження товариства: Україна, 83045, м.Донецьк, вул.Професорів Богослав-

ських, буд. 2а
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 83045, м.Донецьк,  

вул..Професорів Богославських, буд.2а, кімн.№ 4.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2013 р. об 11 год.00 хв.
Початок реєстрації о 10 год.35 хв., кінець – о 10 год.55 хв., за місцем проведення за-

гальних зборів.
 Для реєстрації учасникам загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, пред-

ставникам – паспорт та довіреність на право участі в загальних зборах, оформлену відповід-
но до вимог діючого законодавства.

 Акціонери, до дати проведення загальних зборів, в робочі дні з 9-00 до 15-00 мають 
можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, м.Донецьк, вулиця Професорів 
Богославських, буд 2а, (прийомна), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – ди-
ректор Фролкін Анатолій Іванович. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у 
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 22 квітня 2013 року( за три ро-
бочих дні до дати проведення зборів).

 ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту ро-

боти загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та ви-

значення основних напрямків діяльності Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2012 року, затвердження 

виснов-ків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та  

Ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку розподілу та прибутку і збитків Товариства. Затвердження 

термінів, порядку і розміру дивідендів за 2012 рік.
7. Про попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 

2013 року. 
 Основні показники фінансово-господарської діяльності

 ПАТ»Технічні засоби в медицині»
Показники  2011 р.  2012 р.

Усього активів 339,6 313,6
Основні засоби 224,0 211,9
Довгострокові фінансові інвестиції 12,0 12,0
Запаси 11,9 6,4
Сумарна дебіторська заборгованість 80,8 64,7
Грошові кошти та еквіваленти 15,6 18,6
Нерозподілений прибуток -676,0 35,3
Власний капітал 254,6 241,5
Статутний капітал 205,0 205,0
Довгострокові зобов,язання - -
Поточні зобов,язання - -
Чистий прибуток (збиток) -80,7 20,8
Середньорічна кількість акцій 436170 436170
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численість працівників на кінець періоду (осіб) 11 8

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

Директор ПАТ « ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В МЕДИЦИНІ»                Фролкін Анатолій Іванович 
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп»
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20783470
1.4 Місцезнаходження емітента 02140, Київ, пр.Бажана,10А,офiс 3А
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (044)593 39 13 (044)593 39 14
1.6 Електронна поштова адреса емітента office@amg-group.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

amg-group.com.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного то-

вариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :
припинити повноваження Голови Наглядової ради Мазура Михайла 

Леонiдовича(уповноваженого представника акцiонера - Пайового венчурного 
iнвестицiйного фонду «Венчурний капiталiст» недиверсифiкованого виду закритого типу, 
код ЄДРПОУ 32985411, мiсцезнаходження :м.Київ,вул.Глибочицька, 17.

Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Венчурний капiталiст» недиверсифiкованого 
виду закритого типу є власником 42 000 000 шт. простих iменних акцiй, що складає 84% 
вiд статутного капiталу емiтента).Мазур Михайло Леонiдович (паспорт СН 722499 виданий 
10.02.1998 року, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) був обраний на посаду Голови 
Наглядової ради з 27.03.2010 року по 16.03.2013 року. Мазур Михайло Леонiдович 
судимостi за корисливi i посадовi злочини немає, особисто не володiє простими iменними 
акцiями Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп»,на да-
ний час обiймає посаду Президента ТОВ КУА «АОЛА». 

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року та засідання Наглядової 
ради приватного акціонерного товариства «Страхова компанія»ЕйЕмДжи Груп» від 
16.03.2013 прийняте рiшення :

обрати Головою Наглядової ради Мазура Михайла Леонiдовича(паспорт СН 722499 ви-
даний 10.02.1998 року, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi ), який судимостi за 
корисливi i посадовi злочини немає, особисто не володiє простими iменними акцiями При-
ватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп»,на даний час 
обiймає посаду Президента ТОВ КУА «АОЛА». Мазур Михайло Леонiдович обраний Голо-
вою Наглядової ради на невизначений термiн.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :

припинити повноваження члена Наглядової ради Сокири В’ячеслава Михайловича ( 
уповноважений представник акцiонера юридичної особи - ТОВ «НДСБ «Укрспецексперт»,код 
ЄДРПОУ 22359517, мiсцезнаходження :м. Львiв ,вул. Староєврейська ,22. ТОВ «Науково-
дослiдне спецiалiзоване бюро«Укрспецексперт» є власником 2800000 шт. простих iменних 
акцiй, що складає 5,6 % вiд статутного капiталу емiтента.). Сокира В’ячеслав Михайлович 
(паспорт СН 390574 виданий 10.01.97 року Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi) акцiями 
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, обiймає посаду Директора 
ТОВ»Основа-престиж». Сокира В’ячеслав Михайлович був обраний на посаду члена На-
глядової ради з 27.03.2010 року по 16.03.2013 року.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :об-
рати членом Наглядової ради Лещенко Олену Анатолiївну. Лещенко Олена Анатолiївна 
(паспорт ЕК 027317 виданий вiд 05.10.95 року Стахановським МВ УМВС України в 
Луганськiй обл.) акцiями Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи 
Груп» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, обiймає 
посаду фiнансового директора Дочiрнього пiдприємства «Кларксон» . Лещенко Олена 
Анатолiївна обрана членом Наглядової ради на невизначений термiн.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :при-

пинити повноваження члена Наглядової ради Моргун Тамари Владиславiвни (уповноваже-
ний представник акцiонера юридичної особи ТОВ «ПТС»,код ЄДРПОУ 31414995, 
мiсцезнаходження :м. Вiнниця ,вул. Хлiбна ,22. ТОВ «ПТС» є власником 4200000 шт. про-
стих iменних акцiй, що складає 8,4 % вiд статутного капiталу емiтента.)

Моргун Тамара Владиславiвна (паспорт КА 260782, виданий 08.10.1996 р.Личакiвським 
РВ УМВС України у Львiвський областi ) акцiями Приватного акцiонерного товариства «Стра-
хова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає, обiймає посаду Директора дирекцiї внутрiшнього аудиту Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп». Моргун Тамара Владиславiвна 
була обрана на посаду члена Наглядової ради з 27.03.2010 року по 16.03.2013 року. 

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товари-
ства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :обрати чле-
ном Наглядової ради Моргун Тамару Владиславiвну(паспорт КА 260782, виданий 8.10 1996 р. 
Личакiвським РВ УМВС України у Львiвський областi ), яка акцiями Приватного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає, обiймає посаду Директора дирекцiї внутрiшнього аудиту 
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп». Моргун Тамара 
Владиславiвна обрана членом Наглядової ради на невизначений термiн.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :

припинити повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Костiна Євгена Євгеновича (паспорт 
МА 460413 виданий 19.03.1998 року Ковпакiвським РВСМУ України у Сумськiй обл.). 
Костiн Євген Євгенович акцiями Приватного акцiонерного товариства «Страхова 
компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає, обiймає посаду Директора ТОВ «Швидке харчування». Костiн Євген Євгенович 
був обран на посаду Голови ревiзiйної комiсiї з 27.03.2010 року по 16.03.2013 року. 
Ревiзiйна комiсiя реорганiзована, в Товариствi обраний ревiзор. Нiкого на посаду Голови 
ревiзiйної комiсiї не призначено.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :

обрати Ревiзором Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи 
Груп» Стецюк Людмилу Анатолiївну (паспорт МЕ 318656 виданий 08.08.2003 року Святошин-
ським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi). Стецюк Людмила Анатолiївна акцiями приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, обiймає посаду економiста 
ТОВ«КУА»АОЛА». Стецюк Людмила Анатолiївна обрана Ревiзором на невизначений термiн.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного това-
риства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :припини-
ти повноваження члена ревiзiйної комiсiї Сокири Iнни Петрiвни (паспорт СО 949147 виданий 
27.06.2002 року Оболонським РК ГК МВС України в м. Києвi). Сокира Iнна Петрiвна акцiями 
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, обiймає посаду аудитора в 
аудиторськiй фiрмi «Апекс-Аудит». Сокира Iнна Петрiвна була обрана на посаду члена 
ревiзiйної комiсiї з 27.03.2010 року по 16.03.2013 року. Ревiзiйна комiсiя реорганiзована, в 
Товариствi обраний ревiзор. Нiкого на посаду члена ревiзiйної комiсiї не призначено.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» вiд 16.03.2013 року прийняте рiшення :при-
пинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Волощука Романа Яковича (паспорт КВ 
268733 виданий 18.10.1999 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi). 
Волощук Роман Якович акцiями Приватного акцiонерного товариства «Страхова 
компанiя»ЕйЕмДжи Груп» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає, обiймає посаду головного бухгалтера ДП»Укрспирт». Волощук Роман Якович 
був обран на посаду члена ревiзiйної комiсiї з 27.03.2010 року по 16.03.2013 року. Ревiзiйна 
комiсiя реорганiзована, в Товариствi обраний ревiзор. Нiкого на посаду члена ревiзiйної 
комiсiї не призначено. 

3. Підпис
Голова правлiння Бородiн Юрiй Васильович підтверджує достовірність інформації, що 

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНiЯ «ЕйЕмДжи Груп»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента 

 1. Загальні відомості 
 1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Чернiвецька об-

ласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»
 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02469698
1.4. Місцезнаходження емітента: 58018, Чернівецька обл., м. Чернiвцi, вул. Голов- 

на, буд. 200
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03722) 4-06-19 7-59-95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 4od@sacura.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/prat-chern-vetcka-oblasna-drukarnia 
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III Положення: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

 2. Текст повідомлення 
На підставі наказу (рішення) №114а про результати позачергового засідання акціонера 

ПрАТ «Чернівецька обласна друкарня» від 05.03.2013р. відбулися зміни складу посадових 
осіб товариства, а саме: 

-звільнено Хотенюка Олега Михайловича з посади члена наглядової ради (посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Перебував на посаді з 05.02.2013р. Акці-
ями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена наглядової ради Мінакову Лєлю Валеріївну (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Призначено на посаду на термін 5 років. 
Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
заступник директора ПрАТ «Поліграфпостач». Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові 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. 
3.2. Голова Правлiння                 Кшиш Вiктор Володимирович.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНiВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»
КОРПОРАТИВНЕ ПiДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛiГРАФiЯ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОБУТ»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
25 квітня 2013 року за місцезнаходженням товариства: м.Новоселиця, вул.Централь-
на, 88, iV поверх, кабінет бухгалтерії.  Початок зборів о 14 год.00 хв.

Реєстрація учасників проводиться за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:45 у 
день проведення зборів.

Для реєстрації акціонеру необхідно обов'язково мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а  представникам акціонерів - оформлену відповідно до чинного зако-
нодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.

ПОРЯДОК  ДЕННИй:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту правління про результати ді-

яльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради про роботу за 

2012 рік.
5. Прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора за 2012 

рік.
6. Затвердження  річного звіту  та балансу Товариства  за 2012 рік. Визначення 

порядку розподілу прибутку за підсумками 2012 року.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2013 рік.
8. Про відкликання та обрання членів наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2012 рік

попередній 
2011 рік

Усього активів 956 893
Основні засоби 883 888
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6 4
Сумарна дебіторська заборгованість 5 1
Грошові кошти та їх еквівалент 62 0
Нерозподілений прибуток 165 0
Власний капітал 823 658
Статутний капітал 285,1 285,1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 133 235
Чистий прибуток (збиток) 165 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5701 5701
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 26

Дата складання переліку акціонерів, які мають  право на участь у загальних зборах - 
19.04.2013 р.

З проектами рішень та іншими  документами, які будуть виноситись на розгляд 
загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за адресою;  
м.Новоселиця, вул.Центральтна,88, IV поверх, кабінет бухгалтерії, а також за місцем 
проведення зборів  до їх початку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – заступник голови правління Іванова М.Т.

Телефон для довідок; (03733) 2-19-27, 5-01-21
Правління

НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИй» (далі – Банк)

(код ЄДРПО: 20042839, місцезнаходження Банку: м. Донецьк, проспект Миру, 59)
Повідомляє Вас про проведення річних  Загальних зборів Акціонерів Банку, які відбудуть-

ся 21 квітня 2013 року за адресою 83052, м. Донецьк, Калінінський район, проспект Миру, 
будинок 59, другий поверх, кімната 214.

Час проведення річних Загальних зборів Акціонерів: початок  о 10 год. 00 хвилин
Дата складення переліку (реєстру) Акціонерів, які мають право на участь у річних Загаль-

них зборах Акціонерів: станом на 24-00 годину 16 квітня 2013 року.
Порядок денний 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Призначення Голови річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного това-

риства «Банк Фамільний» та Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Банк Фамільний». 

2. Обрання Лічильної комісії. 
3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Банку за підсумками роботи в 2012 році та прийняття рішення 

за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд висновку Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінан-

сової звітності за 2012 рік.
7. Розгляд Звіту незалежного аудитора Банку ТОВ «АФ «Укрвостокаудит» та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річних результатів діяльності Банку (Річного звіту Банку) за 2012 рік та 

заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

9. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених за-
коном.

10.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. 
11.Про обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розмі-
ру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами Наглядової ради Банку. 

Реєстрація Акціонерів буде проводитися 21 квітня  2013 року за місцем проведення річ-
них Загальних зборів Акціонерів. Час початку реєстрації Акціонерів:  09 год.30 хв.. 

Час закінчення реєстрації Акціонерів: 9 год.50 хв..
Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах Акціонерів учасникам річних Загаль-

них зборів Акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу: представникам Акціоне-
рів – додатково довіреність, що посвідчує їх права участі та голосування на річних Загальних 
зборах Акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією, пов’язаними з вищезаз-
наченим порядком денним   під час підготовки до річних Загальних зборів Акціонерів,  у ро-
бочі дні (понеділок - п’ятниця) у робочій час   з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням 
Банку.  

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з  документами:
Заступник Голови Правління  –  Начальник Юридичного управління Банку Квашнін Олек-

сандр Сергійович. 
Пропозиції щодо Порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів приймаються до 

31 березня 2013 року 
Телефон для довідок: (062) 297-40-02
Голова Наглядової Ради                                                                               Фрумін І.Х.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИй» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРОММЕЛІОРМАШ»

Код ЄДРПОУ: 04689346,
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 

22 квітня 2013 року о 12.30 год. за адресою: Україна, 97300, АР Крим, Кіровський р-н, 
смт. Кіровське, вул. Заводська, 3, приміщення ПАТ «Строммеліормаш».

Початок реєстрації акціонерів: о 12.00 год.; закінчення реєстрації: о 12.25 год.. 
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводитиметься 22.04.2013р. за 
місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 16.04.2013 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Обрання лічильної комісії.1. 
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2. 

за 2012р.
Звіт Наглядової ради за 2012р.3. 
Звіт Ревізійної комісії за 2012р.4. 
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту 5. 

Товариства) за 2012р. та основних напрямків діяльності на 2013 рік. Затвердження 
порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012р.

Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 6. 
товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких 
угод.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену 
згідно вимог чинного законодавства. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з 
матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за адресою: Україна, 97300,  
АР Крим, Кіровський р-н, смт. Кіровське, вул. Заводська, 3, приміщення ПАТ «Стром-
меліормаш», у робочі дні, з 8.00 год. до 10.00 год. Також, за цією адресою акціонери 
Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції: щодо питань, включе-
них до порядку денного Зборів - не пізніш як за 20 днів .

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

 Найменування показника  Період 
 звітний попередній

Усього активів  187  258
Основні засоби  76  103
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  102  142
Сумарна дебіторська заборгованість  0  0
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  - 582  - 509
Власний капітал  183  256
Статутний капітал  536  536
Довгострокові зобов`язання  0  0
Поточні зобов`язання  4  2
Чистий прибуток (збиток)  -73  - 92
Середньорічна кількість акцій (шт)  2145544  2145544
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0  0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

 0  0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  2  2

Довідки за телефоном: 06555-41233
Директор ПАТ «Строммеліормаш»                   К.М.Халібеков
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПЕйСЬКИй БАНК РАЦІОНАЛЬНОГО

ФІНАНСУВАННЯ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

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

ський банк раціонального фінансування» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19364584
1.4. Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул.Володимирська/пров.Риль-

ський, буд.18/2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044-2079003, 044-2796269
1.6. Електронна поштова адреса емітента: admin@ebrf.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://ebrf.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

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

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄБРФ» 

12.03.2013р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів банку (Протокол № 1-13 від 12.03.2013р.). Посадову особу Єгоренка 
Дмитро Віталійовича (ІПН 2645300535), який займав посаду Голови Наглядової ради, 
звільнено. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.04.2012р. Посадова особа Єгоренко Д.В. не надавав згоди на розкриття 
паспортних данних.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄБРФ» 
12.03.2013р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів банку (Протокол № 1-13 від 12.03.2013р.). Посадова особа Шепеле-
ва Галина Михайлівна (ІПН2630411928), яка займала посаду Заступника Голови На-
глядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 17.04.2012р. Посадова особа Шепелева Г.М. на надава-
ла згоди на розкриття паспортних данних.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄБРФ» 
12.03.2013р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів банку (Протокол № 1-13 від 12.03.2013р.). Посадова особа Ханович 
Кристина Валеріївна (ІПН 2908804340), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 17.04.2012р. Посадова особа Ханович К.В. не надавала згоди на 
розкриття паспортних данних.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄБРФ»  
12.03.2013р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів банку (Протокол № 1-13 від 12.03.2013р.). Посадову особу Гоголь Юрія Андрі-
йовича (ІПН 2612504991), призначено на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які займала 
особа протягом своєї діяльності: з 2008 р. по 2011 р. - Головний казначей «АйСіДі ІНВЕСТ-
МЕНТС», з 2011 р. по теперішній час - Головний казначей «АйСіДі ЮА». Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать цій особі: 1 613 простих іменних акцій ПАТ «ЄБРФ». Посадова 
особа Гоголь Ю.А. не надавав згоди на розкриття паспортних данних.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄБРФ»  
12.03.2013р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів банку (Протокол № 1-13 від 12.03.2013р.). Посадову особу Лясков-
ського Владислава Валерійовича (ІПН 2764505690), призначено на посаду Члена На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 8,5995%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
безстроково. Інші посади, які займала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «АНДРІЙ 
КРАВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ», юрист. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
131 571 293 простих іменних акцій ПАТ «ЄБРФ». Посадова особа Лясковський В. В. не 
надавав згоди на розкриття паспортних данних.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄБРФ» 
12.03.2013р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів банку (Протокол № 1-13 від 12.03.2013р.). Посадова особа Правда 
Лариса Леонідівна (ІПН 2760603464), призначена на посаду Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,3463%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. 
Інші посади, які займала особа протягом своєї діяльності: 2008-2009 рік - Центральна 
лікарня м.Мерефа, Харківська область – медсестра; 2009-2011 - Київський медичний 
університет УАНМ – студентка; з 2011 р. по теперішній час - Київська міська туберку-
льозна лікарня №1, лікар. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  
142 999 000 простих іменних акцій ПАТ «ЄБРФ». Посадова особа Правда Л. Л. не на-
давала згоди на розкриття паспортних данних.

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова Правління ПАТ «ЄБРФ»        Клен А.В.

Про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« ДОНЕЦЬКИй ЗАВОД ПРОДМАШ » 

Повідомляємо Вас, що 28 березня 2013 року о 13.00 годині за адресою : 
83038, м.Донецьк, вул.Електровозна, 25 , зал засідання , відбудуться чергові за-
гальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства « Донецький завод 
Продмаш « ( надалі – Товариство , код ЄДРПОУ 14308960 ).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (ре-
єстру акціонерів) 24.03.2013, тобто цей перелік складається станом на 24:00 го-
дину 24 березня 2013 року.

Доповнити порядок денний зборів слідуючим питанням:
9. Переобрання члена Наглядової ради.

Генеральний директор     С.Г.Пєпєль

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРЕСТ«КИЇВМІСЬКБУД – 3»

(місцезнаходження: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5)
повідомляє 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 засідань).
Реєстрація учасників для участі  у чергових загальних зборах розпочнеться  23 квітня 

2013 року об 14:00 год. та закінчиться об 14:45 год. за вищевказаною адресою.
Для реєстрації акціонери Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3» 

повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково 
мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і за-
свідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Порядок денний:
Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламен-1. 

ту зборів.
Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської 2. 

діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.
Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік.3. 
Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2012 рік.4. 
Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.5. 
Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки 6. 

прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками ді-
яльності у 2012 році.

Про  попереднє схвалення значних правочинів Товариства та затвердження значних 7. 
правочинів Товариства, вчинених до дати проведення чергових загальних зборів Товариства 
у 2013 році.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах складено 
станом на 24 годину 17.04.2013 року.

Акціонери Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3» можуть озна-
йомитися з документами та матеріалами, необхідними для підготовки до чергових загаль-
них зборів та прийняття рішень із питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до  
17 год. 00 хв. за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5, кім. №202, шляхом подання 
заяви на ім’я Голови правління Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськ-
буд-3». Відповідальна посадова особа Публічного акціонерного товариства «Трест «Київ-
міськбуд-3» за порядок ознайомлення акціонерів із документами Качан Т.О.

Примітка: реєстрація для участі у чергових загальних зборах здійснюється згідно з да-
ними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонер-
ного товариства «Трест «Київміськбуд-3». У разі невідповідності даних документа, що по-
свідчує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників іменних цінних 
паперів Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3», акціонеру необхідно 
звернутися до зберігача, у якого йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються 
належні йому акції Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3».

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  95 737 99 277,6
Основні засоби  15 461 19 726,2
Довгострокові фінансові інвестиції  3 170 3 170,0
Запаси 8 240 8 056,1
Сумарна дебіторська заборгованість  76 315 75 399,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 643 4 022,0
Нерозподілений прибуток 42 558 48 670,4
Власний капітал 47 088 53 200,5
Статутний капітал 3 259 3 258,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 48 649 46 077,1
Чистий прибуток (збиток) (5 940) (5 945,0)
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОВІДІОПОЛЬСЬКИй АГРОБУД» 

Повне найменування та 
місцезнаходження 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВІДІОПОЛЬ-
СЬКИЙ АГРОБУД»;
67801, Україна, Одеська обл., Овідіопольський р-н, 
смт. Овідіополь, вул.Одеська, 16

Дата, час та місце (із 
зазначенням номера кімнати, 
офісу або залу, куди мають 
прибути акціонери) 
проведення загальних зборів

25 квітня 2013 року, 11:00 год. Україна, Одеська область, 
смт. Овідіополь, вул. Одеська, буд. 16, кабінет № 1

Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 10:30.
Закінчення реєстрації акціонерів о 10:50.

Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на 
участь у загальних зборах

19.04.2013 року

Перелік питань, що 
виносяться на голосування

1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних 
зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних 
зборів акціонерів, голови та членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2012 рік.  Прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства 
за підсумками перевірки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за результатами 2012 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прий-
няття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з ураху-
вання вимог законодавства України.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинитися Товариством.
8. Обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії (Ревізора).

Порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до загальних 
зборів.

З документами (матеріалами) до порядку денного, під час 
підготовки до загальних зборів, можливо ознайомитись у 
робочі дні з 09:00 до 15:00 (перерва: 13:00-14:00) за 
адресою: Україна, Одеська область, смт. Овідіополь,  
вул. Одеська, буд. 16, кабінет № 1; посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління ПРАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ 
АГРОБУД» – Хроменков Сергій Володимирович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповід-
но до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу 
(відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність. 

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 585,8 383,7
Основні засоби 244,1 222,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,5 5,7
Сумарна дебіторська заборгованість 88,5 55,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 204,8 99,5
Власний капітал 573,7 358,5
Нерозподілений прибуток 17,2 -198,0
Статутний капітал 1,8 1,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 12,1 25,2
Чистий прибуток (збиток) 206,5 6,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3600 3600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

Голова правління ПРАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИй АГРОБУД»  Хроменков Сергій Володимирович

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ»!
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 01374381)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 86183, Донецька область, м. Макіївка, смт. Кри-
нична, вул. Вавіліна, буд. 18.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 86183, Донецька об-
ласть, м. Макіївка, смт. Кринична, вул. Вавіліна, буд. 16, червоний куток.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 19.04.2013 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, 

представникам – паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформ-
лену відповідно до вимог діючого законодавства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають 
можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 86183, Донецька область,  
м. Макіївка, смт. Кринична, вул. Вавіліна, буд. 18, 1 поверх, кабінет Виконуючого обов’язки 
голови правління, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконуючий 
обов’язки голови правління Кобелєв Василь Робертович. Перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у річних загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 годину 
15.04.2013р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

менту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та ви-

значення основних напрямків діяльності Товариства. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства. 
4. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2012 року, затвердження  

висновків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та 
Ревізійної комісії.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термі-
нів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2012 рік.

7. Попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

8. Відкликання членів Наглядової ради. 
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

11. Прийняття рішення про заміну депозитарія цінних паперів та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДМАШ» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2012*р.

Попередній 
2011*р.

Усього активів  15712 20629
Основні засоби  5964 3484
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 4114 11785
Сумарна дебіторська заборгованість  5336 5231
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 15
Нерозподілений прибуток -5979 117
Власний капітал 696 6791
Статутний капітал 1027 1027
Довгострокові зобов'язання 7280 -
Поточні зобов'язання 7736 13838
Чистий прибуток (збиток) -2164 36
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4106760 410676
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 141

*Дані за 2011р. та 2012 р. наведені відповідно до МСФЗ. 
Наглядова рада ПАТ «БУДМАШ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТРІВ-КИЇВ»
(код ЄДРПОУ 31565161) (далі - Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акці-

онерів Товариства, відбудуться 25 квітня 2013 року. 
Місце проведення: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, офіс 2/5.
Реєстрація акціонерів: 25 квітня 2013 року з 10:15 до 10:45 за місцем проведення зборів. 
Початок зборів об 11:00. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом 

на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України – 22 квітня 2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представникам акціонерів, крім посвідчуючого документа – довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту ро-
боти загальних зборів акціонерів. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства про результати діяльності за 2012 рік. Визначення основних 

напрямів діяльності на 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності за 2012 рік.
5. Звіт та висновки Наглядової ради про результати діяльності за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
Акціонери, або їх представники, можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з по-

рядком денним зборів у приміщенні ПрАТ «Острів-Київ» за адресою м. Київ, вул. Вікентія 
Хвойки, 18/14, офіс 2/5 за письмовим зверненням.

Відповідальна особа: Чашко Віталій Самуїлович.  Телефон для довідок (044) 461-91-01
Директор     Чашко В.С.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПЕйСЬКИй БАНК РАЦІОНАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19364584
1.4. Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул.Володимирська/пров.Рильський, 

буд.18/2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044-2079003, 044-2796269
1.6. Електронна поштова адреса емітента: admin@ebrf.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://ebrf.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення 
ПАТ «ЄБРФ» інформує, що 12.03.2013р. від депозитарію отримано зведений обліковий 

реєстр власників іменних цінних паперів №26099зв від 12.03.2013р. (станом на 06.03.2013р.), 
в якому відображени зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій, а саме: на рахунку власника-фізичної особи кількість голосуючих акцій зменшилась 
на 558207293 акції та залишок складає 0 акцій (відповідно - 0 відсотків загальної кількості 
акцій).

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова Правління ПАТ «ЄБРФ»        Клен А.В.

ДО УВАГИ АКЦIОНЕPIВ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТП-1028»
(юридична адреса: м.Бiла Цеpква, вул.Меpежна,10) повiдомляє пpо скликання загальних 
збоpiв акцiонеpiв та їх представників, якi вiд будуться 18 квітня 2013p. за адpесою: м.Бiла 
Цеpква, вул.Меpежна,10, ПрАТ «КАТП-1028» у пpимiщеннi актового залу, 3-й повеpх. 

Поpядок денний: 
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії. 
2. Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ «КАТП-1028» за 2012 pік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р.
4. Звіт Наглядової pади за 2012 р.
5. Затвеpдження pічного звіту та балансу за 2012 pік.
6. Затвеpдження поpядку викоpистання пpибутку за 2012p. та планового pозподілу пpи-

бутку на 2013 pік.
7. Про порядок нарахування та виплати дивідендів за 2012р.
8. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2013 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у 

відповідності до вимог Закону «Про акціонерні товариства» протягом року.
10. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року.
11. Внесення змін до Статуту товариства. 
12. Внесення змін до Положень про Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію това-

риства та Загальні збори акціонерів.
Початок збоpiв о 16 годинi, pеєстpацiя учасникiв з 14-00 до 15-50 в день зборів.
Для участi в збоpах акцiонеpiв необхiдно мати:
- документ, який засвiдчує особу;
- завipене доpучення на пpаво участi в збоpах (тiльки для пpедставникiв акцiонеpiв).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акці-

онерів: станом на 24 годину 12 квітня 2013 року.
Пpимітка: з 05.04.2013p. акціонеpи можуть ознайомитися з документами, пов’язаними 

з поpядком денним збоpів за адресою: м.Бiла Цеpква, вул.Меpежна,10, ПрАТ «КАТП-1028», 
каб. «Плановий відділ», в робочі дні з 9.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення з документами головний економіст Ферт Наталія Володимирівна. 

Довідки по телефону: 6-20-24, 6-23-11. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012рік

тис.грн

Найменування показника  Період
 Звітний  Попередній

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сума дебіторської заборгованості
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду(шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду(шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду

6732
5358

-
155
956

2
4364
522
1422
739
464

2088720
-

-

73

4801
3453

-
130
1014
181
3962
522

-
613
359

2088720
-

-
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Голова правління ПрАТ»КАТП-1028»    А.В.Парубок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИй КНИЖКОВИй ПРОЕКТ»

(код ЄДРПОУ 32530323),
місцезнаходження: 03148,м. Київ, вулиця Сім’ї Сосніних, будинок 3, повідомляє про 

проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 22 квітня 
2013 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ , вулиця Сім’ї Сосніних, буд. 3, офіс 15.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік 

та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 

2012 рік.
4. Затвердження річного звіту про фінансову діяльність Товариства за 2012 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012рік.
6. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про За-

гальні збори Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення 
про Правління Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14864,9 16377,8
Основні засоби 59,1 57,0
Довгострокові фінансові інвестиції 249,3 249,3
Запаси 656,1 491,0
Сумарна дебіторська заборгованість 11721,1 13416,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 30,9 15,2
Власний капітал -4001,7 -3479,0
Статутний капітал 231,3 231,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4254,9 -3732,2
Довгострокові зобов'язання 459,4 459,4
Поточні зобов'язання 17964,1 18948,7
Чистий прибуток (збиток) -522,7 -1256,1
Середньорічна кількість акцій(шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 27

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 
22 квітня 2013 року з 11.30 до 12.00 за адресою: 03148, м. Київ, вулиця Сім’ї Со-

сніних, буд.3, офіс 15. Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати 
документ, що посвідчує його особу та повноваження на участь у Загальних зборах.
Право на участь у загальних зборах будуть мати акціонери відповідно до переліку, 
складеного станом на 24 годину 16 квітня 2013 року.Кожен акціонер має можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за адресою: 

м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 3, офіс 15, тел. (044) 273-64-01, у робочі дні з 
10.00 до 16.00 години, з перервою з 12.00 до 13.00, з 01 квітня 2013 року по 22 квітня 
2013 року шляхом подання заяви про надання таких документів. Посадова особа то-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Біль-
чич С.В.

Наглядова Рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТИй КАРАВАй» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості1. 
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ЗОЛОТИЙ КАРА-

ВАЙ»
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34774998
Місцезнаходження емітента: Україна, м. Житомир, вул. Радонова, 11
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412) 48-78-78
Електронна поштова адреса емітента: zolotij_karavaj@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.bread.zt.ua/refers.htm
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій
Текст повідомлення2. 

13.03.2013р. емітент отримав від акціонера Товариства – фізичної особи інформацію 
про відчуження належних їй акцій, внаслідок чого відбулися зміни власників акцій, яким 
належать 10 та більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір пакету голосуючих ак-
цій акціонера фізичної особи зменшився на 448 штук акцій (24,8889% голосуючих акцій) 
і становить 0 штук акцій (0,00% голосуючих акцій).

Підпис3. 
Генеральний директор Олешкевич Володимир Володимирович підтверджує достовір-

ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно 
з законодавством.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИй ДЕПОЗИТАРІй УКРАЇНИ», 

(місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка 3) 
(надалі – Товариство) 

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів, які відбудуться
24 квітня 2013 року о 14-00 за адресою: 

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, поверх 3, зал засідань.
Перелік питань, 

що виносяться на голосування згідно порядку денного
1) Про обрання Голови Загальних зборів.
2) Про обрання Секретаря Загальних зборів.
3) Про обрання лічильної комісії.
4) Про регламент роботи Загальних зборів.
5) Про звіт Наглядової ради за 2012 рік.
6) Про звіт Правління за 2012 рік.
7) Про звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.
8) Про затвердження висновків Ревізійної комісії.
9) Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Наці-

ональний депозитарій України».
10) Про затвердження річного звіту Публічного акціонерного товариства «На-

ціональний депозитарій України» за 2012 рік. 
11) Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Націо-

нальний депозитарій України».
12) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонер-

ного товариства «Національний депозитарій України».
13) Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціо-

нерного товариства «Національний депозитарій України».
14) Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публіч-

ного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
15) Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства 

«Національний депозитарій України».
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних збо-

рах буде здійснюватись 24 квітня 2013 року з 13-00 до 13-45 за адресою: м. Київ, 
вул. Б. Грінченка, 3, поверх 3, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком 
акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складеному в 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, ста-
ном на 18.04.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до 
законодавства надає право представляти акціонера на чергових Загальних збо-
рах.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціо-
нерів під час підготовки до чергових Загальних зборів, за місцезнаходженням То-
вариства: 01001, м. Київ, вул. Грінченка 3, у робочі дні та робочий час на третьому 
поверсі у кімнаті 333, а в день проведення чергових Загальних зборів – у місці їх 
проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів під час підготовки до чер-
гових Загальних зборів, є Голова Правління Румпа Сергій Юрійович.

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

Найменування показника 

період 
На кінець 
звітного 
періоду 

На початок 
звітного 
періоду 

Усього активів    132 545   59 297
Основні засоби    24 269   25 387
Довгострокові фінансові інвестиції    19   19
Запаси   408   422
Сумарна дебіторська заборгованість    4 550   1 427
Грошові кошти та їх еквіваленти   82 483   8 510
Власний капітал   127 918   55 208
Статутний капітал   103 200   30 000
Довгострокові зобов'язання   - -
Поточні зобов'язання   3 812   969
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   125   124

За звітний 
період

За 
попередній 

період
Чистий прибуток (збиток)   1 412   66
Середньорічна кількість акцій (шт.)   7 244   3 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

  - -

Довідки за тел.: 279 – 13 – 38.
                           279 – 13 – 25.

Правління Національного депозитарію України

Повідомлення про розрахунки з учасниками

ПАйОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО
 ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ

 «ІНВЕСТИЦІйНИй КАПІТАЛ ЗБАЛАНСОВАНИй» 
 Ліквідаційна комісія Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного 

фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» (далі – «Фонд»), у зв’язку з прий-
няттям 20 лютого 2013 року Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний Капітал Україна», що 
діє від свого імені та в інтересах Фонду (надалі – «Товариство») рішення про ліквідацію 
Фонду (причина прийняття рішення про ліквідацію - закінчення строку діяльності Фонду, 
встановленого його регламентом), з урахуванням того, що перше Повідомлення про роз-
рахунки з учасниками Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» було опубліковано в Відомостях Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2013 року, повідомляє 
про наступне.

Прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності 1. 
інвестиційних сертифікатів Фонду проводитиметься в наступному порядку та в наступні 
строки: 

 Заявки від учасників приймаються протягом 60 календарних днів з дати першої пу-
блікації цього Повідомлення про розрахунки в офіційному друкованому органі Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - «НКЦПФР»), а саме з 12.00 
години 15 березня 2013 року по 12.00 годину 14 травня 2013 року у порядку, встановле-
ному нормативними актами НКЦПФР.

 У разі якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасника Фонду подадуть зазна-
чені заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної ко-
місії. 

 У випадку скорочення строку прийняття від учасників Фонду заявок про викуп на-
лежних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду про зміну дати початку 
розрахунків учасників буде повідомлено додатково Ліквідаційною комісією в порядку, 
встановленому НКЦПФР.

 Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників 
Фонду, визначеного вище, Ліквідаційна комісія опрацьовує заявки, отримані від учасни-
ків Фонду.

 Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних 
днів з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду. 

Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізують-
ся виключно на організаторі торгівлі під час торгівельної сесії.

 На дату закінчення реалізації активів Фонду Ліквідаційна комісія складає баланс 
Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду.

2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться в наступному порядку, на на-
ступних умовах та в зазначені нижче строки:

 Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються Ліквідаційною комісією грошовими 
коштами протягом трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду. 

 Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю одного 
інвестиційного сертифікату Фонду. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату 
Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на 
кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу станом на дату опу-
блікування Розпорядження про зупинення обігу інвестиційних сертифікатів Фонду у 
зв’язку з ліквідацією Фонду.

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через 
свого представника, опікуна, піклувальника) за місцем здійснення розрахунків такі до-
кументи: 

учасник Фонду - фізична особа - паспортний документ, довідку про присвоєння іден-
тифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб (за наявності); 

представник учасника Фонду - паспортний документ та документ, що підтверджує 
право особи представляти інтереси учасника Фонду.

3. Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними 
отримані проводитиметься в порядку та строки зазначені нижче

Депонування несплачених коштів учасникам Фонду, у зв'язку з непред'явленням 
ними в установлений строк належних їм інвестиційних сертифікатів, здійснюється у від-
повідності до вимог чинного законодавства України Товариством, яке протягом тижня з 
дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду на підставі звіту ліквідаційної 
комісії Фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми 
грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк 
інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом: 

- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - 
власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним банком з подальшим перера-
хуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; 

- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи - власника інвес-
тиційних сертифікатів Фонду. 

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, пови-
нна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів з ме-
тою розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності 
інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк. 

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: Україна, 01030, м. Київ, вулиця Богдана 
Хмельницького, будинок 19-21.

Контактні телефони Ліквідаційної комісії: (044) 581 08 22.
Місцезнаходження пункту, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 

Україна, 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21.
Голова Ліквідаційної комісії 
Пайового інтервального диверсифікованого 
інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІйНИй КАПІТАЛ 
ЗБАЛАНСОВАНИй» Медведєв О. Є.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

які відбудуться 19 квітня 2013 року (код ЄДРПОУ 03116697) за адресою: Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Б. Хмельницького, буд. 162, актовий зал. Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 19 квітня 2013 року з 9-45 до 
10-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерів необхідно мати при собі пас-
порт ( або документ , що його замінює). 

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів складається станом на 24 години за три робочих дні до дня проведення зборів у по-
рядку , встановленому законодавством про депозитарну систему України . 

Порядок денний:
1.Про обрання робочих органів загальних зборів Товариства та затвердження регламенту 

роботи .
2.Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 

2012р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора .
3.Звіт Наглядової ради за 2012рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
4.Звіт Ревізійної комісії за 2012р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012р. та визначення основних напрям-

ків роботи Товариства на 2013р.
7.Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8.Про обрання членів Наглядової ради.
9.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10.Про обрання членів Ревізійної комісії.
11.Різне.
Ознайомитися з усіма необхідними матеріалами , що стосуються порядку денного , з 

якими можна ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів , можна за адресою : 

Житомирська область , м.Овруч вул. Б. Хмельницького 162 , кім.1 в робочі дні з 10.00 до 
16.00.Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член На-
глядової ради Зварич Ірина Олегівна.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
Фінансово-господарської діяльності ПАТ «Овруцьке АТП-11847» 

За 2012 рік

найменування показника Період
попередній  звітний

усього активів: 1629 1180
основні засоби 571  772
довгострокові фінансові інвестиції 14 16
запаси 840 40
сумарна дебіторська заборгованість 190 291
грошові кошти та їх еквіваленти 11 57
нерозподілений прибуток -2251 -2092
власний капітал
статутний капітал 386 386
довгострокові зобов'язання
поточні зобов'язання  3437 2819
чистий прибуток (збиток) 159
середньорічна кількість акцій 1542669 1542669
кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 111 101

Телефон для довідок: (04148) 4-21-88, 4-36-11.
Директор ПАТ «Овруцьке АТП-11847»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11847»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕМАЛЬХІМПРОМ»

повідомляє, що 19 квітня 2013 року о 14.00 годині за адресою: 39609 м. Кременчук, 
вул. Свіштовська, ЗД (адміністративний корпус ПАТ «Емальхімпром», кімн. 4) відбудуться 
чергові загальні збори акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових зборах ак-
ціонерів –24 година 15 квітня 2013р

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товари-3. 

ства.
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 4. 

2012р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Звіт наглядової ради про роботу в 2012р. та прийняття рішення за наслідками його 5. 

розгляду.
Звіт ревізійної комісії про роботу в 2012р. та прийняття рішення за наслідками його 6. 

розгляду.
Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012р.7. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.8. 
Визначення основних напрямків діяльності на 2013- 2014рр.9. 

Про визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-10. 
господарської діяльності Товариства у 2012р.

Реєстрація учасників зборів з 13.20 до 13.50.
Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує 

особу.
Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, 

засвідчене відповідно до чинного законодавства України. З матеріалами, пов’язаними з 
порядком денним зборів, можна ознайомитися у бухгалтерії Товариства.

Довідки за телефонами: (0536) 76-88-52, 76-87-77
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника
 Звітний
2012 рік

Попередній
2011рік

Усього активів 3828,4  4 378,2
Основні засоби 3637,3  4 166,3
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 122,2  71,6
Сумарна дебіторська заборгованість 45,7  98,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3  1,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1607,3  -881,4
Власний капітал 3289,4  4 015,3
 Статутний капітал 1733,2  1 733,2
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 539,0  342,6
Чистий прибуток (збиток) -646,3  240,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1733192  1733192
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
в протягом періоду

-

Чисельність робітників на кінець періоду (чоловік) 24 27

Директор ПАТ «Емальхімпром»     Никитчук С.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОВЕЛЬСЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00377182, місцезнаходження: 45005, Волинська обл., м. Ковель, 2-й про-
вулок Ватутіна, 6 ), далі за текстом  - «Товариство»  повідомляє про проведення загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2012 року об 11- 00  за адресою: 45005,  Волин-
ська обл., м. Ковель, 2-й провулок Ватутіна, 6 ( зал засідань). 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 
з 09:45 до 10:45 годин в день та у місці проведення загальних зборів.   У  загальних зборах 
Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів складеного станом 
на 24 годину 15.04.2013р.

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

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання голови  та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 

рік та визначення основних напрямків діяльності у 2013 році.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік та розподіл отриманого 

прибутку за 2012 рік.
7.Відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
8. Відкликання  та  обрання Ревізійної комісії.   
9. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Ковельський хлібокомбінат» 

шляхом реорганізації (перетворення) .
10. Про призначення Комісії з припинення (реорганізації) акціонерного товариства.
11. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які  голосували  проти  

рішення про припинення акціонерного товариства.
12. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі 

правонаступника. 
13. Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 

рішень з порядку денного за адресою : 45005, Україна, Волинська обл., м. Ковель, 2-й про-
вулок Ватутіна,будинок 6 (кабінет планового відділу) з 08:00 до 17:00 у робочі дні. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного загальних зборів –Крицун Н.М. – начальник 
планово-економічного відділу. Телефон для довідок: (03352) 6-14-53

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 18333 17157
Основні засоби 11023 11295
Додаткові фінансові інвестиції - -
Запаси 5798 2991
Сумарна дебіторська заборгованість 1187 2208
Грошові кошти та їхні еквіваленти 300 638
Нерозподілений прибуток 3652 3293
Власний капітал 6488 6110
Статутний капітал 984 984
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 11845 11047
Чистий прибуток 378 383
Збиток
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3937504 3937504
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 251 245
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЗЕРЖИНСЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ» 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Дзержин-
ський хлібокомбінат» 

2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00375929
4. Місцезнаходження емітента; 85200; Донецька обл., м.Дзержинськ, вул.Херсон-

ська, 28
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 06-247-36138
6. Електронна поштова адреса емітента: dzxleb@yandex.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації dzxleb.pat.ua
Приватне акціонерне товариство «Дзержинський хлібокомбінат» повідомляє 

про проведення загальних зборів акціонерів. 
Збори відбудуться : 22.04.2013р. о 12.00. Час реєстрації учасників : з 10.00. до 

11.45.
Місцє проведення зборів : 85200, Донецька обл.., м.Дзержинськ, вул..Херсон-

ська, 28. 
Дата складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведен-

ня загальних зборів – 14.03.2013 р. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь в загаль-

них зборах – 16.04.2013 р. 24 год.00хв.
Порядок денний:

Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів 1. 
акціонерів Товариства.

Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльнос-2. 
ті Товариства за 2012ік.

Звіт наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012рік та його 3. 
затвердження.

Звіт та висновки ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 4. 
2012рік.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012рік.5. 
Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства за результатами ді-6. 

яльності за 2012 рік.
Затвердження плану фінансово-господарської діяльності Товариства на  7. 

2013 рік.
Обрання членів Наглядової Ради.8. 
Обрання членів та голови Правління.9. 

Обрання членів та голови Ревізійної комісії10. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товари-11. 

ством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної вартості.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний попередній

Усього активів 5488 5310
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2977 2552
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1357 1780
Сумарна дебіторська заборгованість 927 831
Грошові кошти та їх еквіваленти 197 115
Власний капітал 3317 3316
Статутний капітал 1776 1776
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18 691
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2171 1994
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,00 0,09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,00 0,09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7104000 7104000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 197 190

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися в 
правлінні товариства за вищевказаною адресою до початку загальних зборів.Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – го-
лова правління Рибак І.А.

Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи, що підтвер-
джують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідно до вимог чинного  
законодавства.

Голова Правління ПрАТ 
«Дзержинський хлібокомбінат»                                                            І.А.Рибак

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕР-
ГО» (місцезнаходження: 49107, Україна, м. Дніпропетровськ, шосе 
Запорізьке, 22 код за ЄДРПОУ 23359034) повідомляє про те, що ре-
чення «Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах  
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» є ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» (адреса: Україна, 83050 м. Донецьк, вул. Університет-
ська, 52, тел. /факс: +38 (062) 3371041; режим роботи з 9:00 до 
18:00 год.)» в публікації про скликання загальних зборів, опубліко-
ваній у виданні «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №51 від 15.03.2013 року є 
технічною помилкою.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 586-43-94

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КАЛАНЧАЦЬКИй КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,

ідентифікаційний код 00952344, яке знаходиться за адресою: вул. Елеваторна, буд. 5 
смт. Мирне, Каланчацького району Херсонської області (надалі Товариство) повідомляє  
про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення  Зборів: 19 квітня 2012 року о 11 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань)_смт. Мирне,  

Каланчацький район  Херсонська область. Час початку реєстрації учасників Зборів: 19 квіт-
ня 2012 року об 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 19 квітня 2012 року о 10 год. 45 хв.Дата та час 
відкриття Зборів: 19 квітня 2012 року о 11 год. 00 хв.Місце реєстрації учасників Зборів:  
вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) смт. Мирне, Каланчацький район  Херсонська область. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 квітня 2012 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

Обрання лічильної комісії зборів.1. 
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності то-2. 

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

гляду звіту.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за на-4. 

слідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.5. 
Розподіл прибутку (збитків) Товариства.6. 

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :документ, що посвідчує особу 
акціонера чи його представника;довіреність на право участі у Зборах(для представників 
юридичних та фізичних осіб)

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

Найменування показника
період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 90739 85684
Основні засоби (залишкова вартість) 40773 41505
Довгострокові фінансові інвестиції ------- 5000
Запаси 17203 20566
Сумарна дебіторська заборгованість 10002 15024
Грошові кошти та їх еквіваленти 22525 2316
Нерозподілений прибуток 825 320
Власний капітал 69125 69946
Статутний капітал 4232 4232
Довгострокові зобов'язання ----- -----
Поточні зобов'язання ----- 8896
Чистий прибуток (збиток) 652 246
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2400 2400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 272 301

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до Зборів, відбувається за адресою: вул. Елеваторна, буд. 5, смт. Мирне, Калан-
чацький район,  Херсонська область, у робочі дні  з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.  в кабіне-
ті «юридичний відділ», в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми 
положеннями Товариства.Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, – Маслова Олена Вікторівна.Телефони для довідок : 
/05530/ 3-92-95

Наглядова рада ПАТ «Каланчацький комбінат  хлібопродуктів»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЖЕЖЕЛІВСЬКИй КАР’ЄР»

(код ЄДРПОУ 00292379)
яке знаходиться за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, 

повідомляє про проведення річ них Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23 квітня 
2013 року об 11год. 00хв. за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жеже-
лів, в адміністративному приміщенні  ПАТ «Жежелівський кар’єр». Реєстрація учасників від-
буватиметься з 10 го дини 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –   
24:00 год. 17 квітня 2013р.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;1. 
Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;2. 
Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;3. 
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської ді-4. 

яльності Товариства за 2012 рік;
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради 5. 

Товариства за 2012 рік;
Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та затвердження звіту та 6. 

висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік;
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік, 8. 

затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік;
Визначення напрямків діяльності Товариства у 2013 році;9. 

Про затвердження значних правочинів за минулий період;10. 
Про попереднє схвалення значних правочинів.11. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, починаючи з 21.03.2013 р. до дати проведення загальних зборів у 
робочі дні: з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00, у п'ятницю – з 9.00 до 15.45 за адресою: 
22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, в адміністративному приміщенні   
ПАТ «Жежелівський кар’єр», а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. 

Посадова особа ПАТ «Жежелівський кар’єр» відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Рудіков Сергій Володимирович, тел. (097)945-07-92.

Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів.

Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів зобов`язаний мати при собі 
паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність, що під-
тверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Жеже-
лівський кар’єр», засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

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

Найменування показника
Період

звітний 
(2012р.)

попередній 
(2011р.)

Усього активів 20257 22168
Основні засоби 11432 12130
Довгострокові фінансові інвестиції ---------- ---------
Запаси 2261 3122
Сумарна дебіторська заборгованість 4311 4802
Грошові кошти та їхні еквіваленти 1923 1063
Нерозподілений прибуток -5691 -3100
Власний капітал 7439 10030
Статутний капітал 13130 13130
Довгострокові зобов’язання 9482 4633
Поточні зобов’язання 3161 7396
Чистий прибуток (збиток) -2263 -1465
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52518760 52518760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ---------- ----------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

---------- ----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 74 74

Генеральний Директор                                                                             Лисецький В.Б.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості.
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00381539
Місцезнаходження емітента Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

вул. 50 років Жовтня, буд.17, 50102
Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(0564) 22-22-08

Електронна поштова адреса емітента hlibozavod@ukpost.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

00381539.infosite.com.ua

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

2.Текст повідомлення
Переведено голову правління Буловінова Андрія Сергійовича з 12.03.2013 на по-

саду заступника голови правління, згідно протоколу Наглядової Ради Товариства від 
12.03.2013, на підставі поданої заяви. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. В статутному капіталі Товариства володіє часткою у розмірі 
0,0035%. Посаду голови правління обіймав з 16.04.2010. Згоду на розкриття пас-
портних даних не дав.

Призначено Голову Правління Товариства - Харитонову Олену Олегівну з 12.03.2013, 
згідно рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 12.03.2013 р.), на підставі 
заяви, безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В 
статутному капіталі Товариства частки не має. Протягом діяльності займала посади: 
НПО «МЕТА» - заступник директора, ВТФ «Ахтиор» - комерційний директор,  
ТОВ «Троя» - директор,ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» - голова правління. Згоду на 
розкриття паспортних даних не дала.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИй ХЛІБОЗАВОД»

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИй МОНТАЖ»

Публічне акціонерне товариство «Будівельно-промисловий монтаж» (Код за ЄДРПОУ 
05441217), що знаходиться за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7-а, (далі – Товари-
ство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться «24» квітня 2013 року об 11 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7-а, 
кімн. №2.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині  
00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем про-
ведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники 
акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що 
підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних 

зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, в тому числі – звіту про фінансо-
ві результати та балансу.

7. Прийняття рішення щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутно-
го капіталу Товариства станом на кінець 2012 фінансового року.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схва-

лення значних правочинів.
11. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, у робочий час за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7-а, кімн. №1. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління Абдулова Алла Анісабулівна

Довідки за телефоном: (044) 285-13-75.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12376 13078
Основні засоби 6726 6755
Довгострокові фінансові інвестиції 532 532
Запаси 182 190
Сумарна дебіторська заборгованість 3833 4404
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 52
Нерозподілений прибуток 1507 1636
Власний капітал 11765 11894
Статутний капітал 10258 10258
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 611 1184
Чистий прибуток (збиток) 1507 1636
Середньорічна кількість акцій (шт.) 205160000 205160000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 10

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94



35

№52, 18 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй БАНК «ЕКСПОБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй БАНК «ЕКСПОБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09322299
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

"Комерційний банк "ЕКСПОБАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "КБ "Експобанк"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01054
Область: м.Київ
Район: Шевченківський
Населений пункт: м.Київ
Вулиця: Дмитрівська
Будинок: 18/24
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0445023006
Номер факсу емітента: 0445023006
Веб-сайт емітента: www.expobank.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається 
інформація:

Інформація про зміну складу 
посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, 
місяць, рік):

13.03.2013

Протоколом Спостережної ради № 28 від 13.03.2013р. було прийнято рішення про звільнення 
з посади заступника Голови Правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» Чижа Олега Геронтійовича. 

Інформація про посадову особу: 

Чиж Олег Геронтійович – заступник Голови Правління, член Правління. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі – 0 штук, розмір частки у загальній кількості голосую-
чих акцій – 0,0000%. Строк, на який призначено (обрано) посадову особу – не визначено. 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері госпо-
дарської, службової діяльності посадова особа не має. За період своєї трудової діяльності 
Чиж Олег Геронтійович обіймав наступні посади: з 09.02.1976 – Виробниче обєднання «За-
вод Арсенал» - учень монтажника радіоапаратури та приладів; з 09.08.1976р. – там само, 
монтажник радіоапаратури та приладів; з 15.10.1976р. – Управління виробничо-технологічної 
комплектації трест «Київпідземшляхбуд-2», інженер планово-виробничого відділу; з 
7.09.1978р. – там само, старший економіст; з 23.08.1979р. – там само, начальник планово-
виробничого відділу; з 21.06.1982р. – Спеціалізована проектно-конструкторська організація 
«Укроргтехбудматеріали» МПБМ УРСР, завідуючий планово-економічного відділу; з 
02.01.1985р. – Подільський райком Компартії України, інструктор організаційного відділу; з 
28.07.1986р. – там само, заступник голови районної планової комісії; з 28.07.1986р. – там 
само, голова районної планової комісії; з 06.04.1992р. – заступник голови державної адміні-
страції Подільського району м. Києва з питань економіки, фінансів і підприємництва; з 
18.05.1992р. – Фонд комунального майна, заступник голови фонду, начальник управління 
нерухомого майна; з 01.03.1993р. – Київська міська державна адміністрація, голова департа-
менту промисловості; з 03.09.1993р. – Кредитно-фінансовий союз «Експобанк», начальник 
операційного управління; з 15.01.1996р. – там само, Голова Правління; з 16.09.2005р. – Ко-
мерційний банк «Експобанк», перший заступник Голови Правління; з 18.07.2007р. – там 
само, заступник Голови Правління, на займанні й посаді 5 років 7 місяців. Посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних. 

На звільнену посаду нікого не призначено.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09322299
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

"Комерційний банк "ЕКСПОБАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "КБ "Експобанк"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01054
Область: м.Київ
Район: Шевченківський
Населений пункт: м.Київ
Вулиця: Дмитрівська
Будинок: 18/24
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0445023006
Номер факсу емітента: 0445023006
Веб-сайт емітента: www.expobank.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу 

посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, 
місяць, рік):

12.03.2013

 Протоколом спільного засідання Спостережної Ради та правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 
№ 26/33 від 12.03.2013р. було прийнято рішення змінити назву посади Чубенка Андрія Юрі-
йовича, заступника Голови Правління з аналізу та управління ризиками та посаду заступника 
Голови Правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК». 

 Інформація про посадову особу: 
 Чубенко Андрій Юрійович - заступник Голови Правління, член Правління. Розмір пакета 

акцій емітента, які належать цій особі – 0 штук, розмір частки у загальній кількості голосую-
чих акцій – 0,0000%. Строк, на який призначено (обрано) посадову особу – не визначено. 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері госпо-
дарської, службової діяльності посадова особа не має. За період своєї трудової діяльності 
Чубенко Андрій Юрійович обіймав наступні посади: з 18.04.2002р. – ТОВ «Комерційний банк 
«Стоік», економіст відділу обслуговування юридичних осіб ОПЕРУ Департаменту по роботі з 
клієнтами; з 01.08.2002р. – там само, економіст розрахункового відділу Департаменту по 
роботі з клієнтами; з 01.11.2002р. – там само, економіст відділу методології та управління 
ризиками Управління ризиками фінансового Департаменту; з 08.12.2003р. – Акціонерний 
банк «Київ», головний спеціаліст відділу ризиків та аналізу Управління ризиків та аналізу; з 
08.10.2004р. – ВАТ «Кредитпромбанк», начальник управління оцінки контрагентів-фінансових 
установ управління аналізу фінансових ризиків; з 13.02.2006р. – ТОВ «КБ «Експобанк», на-
чальник відділу ризик-менеджменту управління аналізу та контролю ризиків; з 27.07.2006р. – 
там само, заступник Голови Правління, на займаній посаді 6 років 7 місяців. Посадова особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Інформація 
про зміну складу посадових осіб емітента

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Назва 
уповноваженого 
органу емітента, 

який прийняв 
рішення

Зміни (призначено, 
звільнено 

або відсторонено)
Посада*

Строк, на який особу 
призначено (обрано) 
або строк, протягом 

якого особа обіймала 
посаду (роки)

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)**

Володіє 
часткою в 

статутному капіталі 
емітента

 (відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 13.03.2013 Спостережна Рада 

АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"
звільнено Заступник Голови Правління АТ 

"КБ "ЕКСПОБАНК"
- Чиж Олег 

Геронтійович
- 0

 Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Голова Правління
АТ «КБ «Експобанк»            Ю.І. Гетьманенко

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Назва 
уповноваженого 
органу емітента, 

який прийняв 
рішення

Зміни 
(призначено, 

звільнено 
або відсторонено)

Посада*

Строк, 
на який особу 
призначено 

(обрано) 
або строк, 
протягом 

якого особа 
обіймала 

посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по 
батькові

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)**

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента 

(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12.03.2013 Спостережна Рада та Правління 

АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"
зміна назви посади Заступник 

Голови Правління 
АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"

- Чубенко Андрій 
Юрійович

- 0

 Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Голова Правління
АТ «КБ «Експобанк»            Ю.І. Гетьманенко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй БАНК «ЕКСПОБАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09322299
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

"Комерційний банк "ЕКСПОБАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "КБ "Експобанк"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01054
Область: м.Київ
Район: Шевченківський
Населений пункт: м.Київ
Вулиця: Дмитрівська
Будинок: 18/24
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0445023006
Номер факсу емітента: 0445023006
Веб-сайт емітента: www.expobank.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається 
інформація:

Інформація про зміну складу 
посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, 
місяць, рік):

11.03.2013

Протоколом спільного засідання Спостережної Ради та правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 
№ 24/31 від 11.03.2013 року було прийнято рішення про введення до штатного розпису по-
сади першого заступника Голови Правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК». 

Протоколом Спостережної Ради АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» № 25 від 11.03.2013 року було 
прийнято рішення про призначення Глушаченко Сергія Сергійовича на посаду виконуючого 
обов’язки першого заступника Голови Правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК». 

Інформація про посадову особу: 
Глушаченко Сергій Сергійович – виконуючий обов’язки першого заступника Голови 

Правління, член Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 0 штук, 
розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%. Строк, на який призна-
чено (обрано) посадову особу – не визначено. Непогашеної судимості за злочини, вчине-
ні з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності поса-
дова особа не має. За період своєї трудової діяльності Глушаченко Сергій Сергійович 
обіймав наступні посади: з 01.10.2006р. – ТОВ «Консультант будівельної якості», систем-
ний адміністратор; з 26.09.2007р. – там само, заступник начальника відділу ліцензійних 
експертиз; з 07.02.2008р. – там само, комерційний директор; з 01.04.2010р. – ТОВ «Схід-
на експертна компанія», комерційний директор; з 27.12.2011р. – Національний банк 
України, старший інспектор відділу правового забезпечення аналізу банківських опера-
цій управління правового та інформаційного забезпечення аналізу банківських операцій 
Департаменту аналізу банківських операцій. Посадова особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Назва 
уповноваженого 

органу 
емітента, 

який прийняв 
рішення

Зміни 
(призначено, 

звільнено 
або відсторонено)

Посада*

Строк, 
на який особу 
призначено 

(обрано) 
або строк, 
протягом 

якого особа 
обіймала 

посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по 
батькові

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)**

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента 

(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 11.03.2013 Спостережна Рада АТ "КБ 

"ЕКСПОБАНК"
призначено В.о.першого заступника Голови 

Правління АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"
- Глушаченко Сергій 

Сергійович
- 0

 Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Голова Правління
АТ «КБ «Експобанк»            Ю.І. Гетьманенко

Шановний акціонер ПрАТ «САНАТОРІй «ВОСХОД»,
Наглядова рада товариства повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів 

акціонерів.
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство 

«САНАТОРІЙ «ВОСХОД»; 98100, Україна, АР Крим, м. Феодосія, прос. Айвазовського, б. 27.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 12:00 годині; 

98100, Україна, АР Крим, м. Феодосія, прос. Айвазовського, б. 27, каб. Директора.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 

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

Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Затвердження складу лічильної комі-
сії. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 3. Затвердження звіту Директора То-
вариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 4. За-
твердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 5. Затвердження річної фінансової 
звітності Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік. 6. За-
твердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік 7. Відзив 
та вибори Наглядової ради товариства.

Акціонери товариства можуть ознайомитися особисто з матеріалами щодо питань по-
рядку за місцезнаходженням товариства в робочі дні в робочий час, приймальня Директора, 
відповідальна особа за порядок ознайомлення Директор товариства Афанасьєв В.І. Для 
участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу, представникам 
акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства.

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

Найменування показника
Період

Попередній
(2011р.)

Звітний
(2012р.)

Всього активів 6162 6044
Основні засоби 3021 2728
Довгострокові фінансові інвестиції 1524 1524
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 1568 1715
Грошові кошти та їхні еквіваленти 10 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -- --
Власний капітал 4361 4361
Статутний капітал 1543 1543
Довгострокові  зобов’язання 3048 3048
Поточні  зобов’язання 750 1733
Чистий прибуток (збиток) -3540 -4641
Середньорічна кількість акцій (шт.) 273000 273000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду  

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 12

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕГ-ТРАНС» 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації про емітента

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

ТРАНС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32316305
1.4. Місцезнаходження емітента 65026, м. Одеса, вул. Грецька, 44
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0487051003, 0487051004
1.6. Електронна поштова адреса емітента julіa@pancom.odessa.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для  розкриття інформації www.legtrans.pjsc.od.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інфор-

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

2. Текст повідомлення
Засіданням Наглядової ради ПрАТ « ЛЕГ-ТРАНС « від 14.03.2013 року, відповідно 

до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу по-
садових осіб емітента:

- звільнено з посади Генерального директора Желєзного Михайла Андрійовича, 
паспорт серії КК № 625906, виданий Біляївським РВ УМВС України в Одеській області 
15.10.2007 р., за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посаді з 01.04.2004 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє па-
кетом акцій в статутному капіталі Товариства.

- призначено на посаду Генерального директора Івашковського Сергія Григорови-
ча, паспорт серії КЕ № 402426, виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській 
області 20 листопада 1996 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом сво-
єї діяльності обіймала посади - робітник формувальної дільниці, формувальник, слю-
сар сантехнік, водій вантажної автомашини, завідуючий складом, вагівник, інженер с 
транспорту, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не воло-
діє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

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

Директор         Івашковський Сергій Григорович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАРГО ТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район,
м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 54) 

(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 17 квіт-

ня 2013 року о 12:00 годині у приміщенні Товариства за адресою: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для 
переговорів)

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Порядок денний річних Загальних зборів Товариства):

Обрання голови та секретаря Загальних зборів.1. 
Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.2. 
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 3. 

2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 4. 

у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-5. 

ства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. 
Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передба-7. 

чених законами України.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

2012 2011
Усього активів 16447,4 16812,2
Основні засоби 5496,7 6019,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 197,8 -
Сумарна дебіторська заборгованість 9117,4 9149,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 10,5
Нерозподілений прибуток (3334,9) (2789,1)
Власний капітал 15173,5 15719,3
Статутний капітал 10000,0 10000,0
Довгострокові зобов'язання 707,0 660,0
Поточні зобов'язання 566,9 432,9
Чистий прибуток (збиток) (545,8) (817,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 000 1 000 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загаль-
них зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До дня проведення Загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у примі-
щенні Товариства за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Ви-
шневе, вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для переговорів (відповідальна за озна-
йомлення особа – Директор Товариства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, 
буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводи-
тися 17 квітня 2013 р. з 11:30 год. до 11:50 год. за адресою: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для пере-
говорів.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до Директора Товари-
ства.

Довідки за телефоном: (044) 207-46-40                                                                                                                   
Директор                                 Шутий О.М.

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИй ПІВДЕННОТРУБНИй ЗАВОД»

код ЄДРПОУ 05393108
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕН-

НОТРУБНИЙ ЗАВОД» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів товариства, 
що відбудуться  24  квітня  2013 року о 12-00 годині у приміщенні Комунального закладу 
«Нікопольський культурно-дозвіллєвий центр»  за адресою: 53200, Україна, Дніпропетров-
ська область, м. Нікополь, вул.  Карла Лібкнехта, 94, велика зала.

Порядок денний:
Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 1. 
Про затвердження звіту Виконавчого органу ПАТ «НПТЗ» за 2012 рік. 2. 
Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «НПТЗ» за 2012 рік. 3. 
Про затвердження звіту й висновків Ревізійної комісії ПАТ «НПТЗ» за 2012 рік. 4. 
Про затвердження річних результатів діяльності та річного звіту ПАТ «НПТЗ» за  5. 

2012 рік, затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік. 
Про визначення порядку покриття збитків ПАТ «НПТЗ». 6. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде скла-
дено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, а саме на 24 годину 
«18» квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здійснюватись за міс-
цем проведення зборів «24» квітня 2013 року з 10 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, який 
посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, або інший до-
кумент, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу 
(паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріа-
лами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про скликання зборів 
до дати проведення зборів, у робочі дні з понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 
53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 91, кабінет 306.

В день проведення загальних зборів «24» квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з 
матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місті проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред’явленні 
документа, що посвідчує особу (паспорт), або представником акціонера – при пред’явленні 
довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також докумен-
та, що посвідчує особу (паспорт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник 
юридичного відділу ПАТ «НПТЗ» Ревунков Віталій Михайлович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (05662) 2-30-69. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ НПТЗ»  (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.

Усього активів 457 207,0 464 215,0
Основні засоби 8732,0 10 161,0
Запаси 20,0 982,0
Сумарна дебіторська заборгованість 12892,0 13 408,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 72,0 923,0
Непокриті збитки 85 428,0 66 212,0
Власний капітал 310 918,0 330 134,0
Статутний капітал 364 751,0 364 751,0
Довгострокові зобов’язання 67500,0 77 871,0
Поточні зобов’язання 78 789,0 56 323,0
Чистий прибуток (збиток) -19907,0 -18 463,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 376032000 376032000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 25

Наглядова Рада ПАТ «НПТЗ»

повідомляє про проведення щорічних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Туристичний центр «АЯН-ДЕРЕ», які відбудуться 17 квітня 2013 р. об 11 годині 00 хвилин за 
адресою м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24, 4 поверх.  Реєстрація акціонерів проводиться в день 
проведення зборів з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів. Для 
участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам 
акціонерів - належним чином оформлене доручення та документ, що посвідчує особу. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь в загальних зборах, складений станом на 11.04.2013 року. 

Порядок денний:
1. Визначення порядку ведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних 

зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
3. Затвердження змін до Статуту Товариства у зв’язку із зміною місцезнаходження Товариства.
4. Звіт Директора товариства про результати господарської діяльності за 2012 р.
5. Затвердження звіту та висновків ревізора за результатами перевірки фінансової ді-

яльності Товариства за 2012 р. 
6. Затвердження висновків незалежного зовнішнього аудиту.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р. 
8. Розгляд питання щодо відсутності прибутку Товариства у 2012 р. та прийняття рішення 

про розподіл дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ Туристичний центр "Аян-Дере" /тис. грн./

зівтн поперед
Усього активів 33556,4 16186,1
Основні засоби(за залиш варт) 41,4 44,0
Довгострокові фінансові інвестиції
запаси 20524,3 4303,5
сумарна дебітоська заборгованість 11073,9 9897,9
грошові кошти та іх еквіваленти 3,0 26,9
статутний капітал 4279,6 9824,6
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1317,8 -799,6
власний капітал 3017,0 9080,2
довгострокові зобов’язання 23170,3 6694,7
поточні зобов’язання 7369,1 411,2
чистий прибуток (збиток) -518,2 -238,3
середня кільк акцій 4279616 9824616
численність працівників 11 11

З матеріалами загальних зборів можна ознайомитися в робочі дні з 9-00 до 17-00 у ди-
ректора ПрАТ «Туристичний центр «АЯН-ДЕРЕ» за адресою м. Сімферополь, вул. Більшо-
вицька, 24, 4 поверх, каб.52. Тел. 54-89-01.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНИй ЦЕНТР «АЯН-ДЕРЕ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРІЛЕЦЬ АТ»
(місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д) 

(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 17 квіт-

ня 2013 року о 15:00 годині у приміщенні Товариства за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мель-
никова, буд. 83Д, кімната для переговорів

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Порядок денний річних Загальних зборів Товариства):

Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.1. 
Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у  3. 

2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-4. 

ства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 5. 
Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передба-6. 

чених законами України.
Основні показники 

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

2012 2011
Усього активів 5971,1 4936,6
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,3 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 519,5 532,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 1,7
Нерозподілений прибуток (2825,9) (2067,1)
Власний капітал (2822,9) (2064,1)
Статутний капітал 3,0 3,0
Довгострокові зобов'язання 6564,7 4771,5
Поточні зобов'язання 2229,3 2229,2
Чистий прибуток (збиток) (758,8) (737,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загаль-
них зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До дня проведення Загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у примі-
щенні Товариства за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д, кімната для пере-
говорів (відповідальна за ознайомлення особа – Голова правління Товариства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, 
буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводи-
тися 17 квітня 2013 р. з 14:30 год. до 14:50 год. за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 
буд. 83Д, кімната для переговорів.

З усіх питань проведення Загальних зборів звертатися до Голови правління Товари-
ства.

Довідки за телефоном: (044) 207-46-44                                                                                                     
Голова Правління                                    Шутий О.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВІТИ КРЕМЕНЧУКА»
(місцезнаходження: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 6) 

(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 17 квіт-

ня 2013 року о 14:00 годині у  приміщенні Товариства за адресою: 39610, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 6, 3-ій поверх, актова зала

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Порядок денний річних Загальних зборів Товариства):

Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.1. 
Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.2. 
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 3. 

2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 4. 

у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-5. 

ства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. 
Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передба-7. 

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

Найменування показника Період 
2012 2011

Усього активів 6603,0 6968,3
Основні засоби 5898,3 6290,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,6 -
Сумарна дебіторська заборгованість 23,8 24,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 56,3 38,0
Нерозподілений прибуток (2738,5) (2380,1)
Власний капітал 6623,4 6623,4
Статутний капітал 4021,9 4021,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 196,9 191,2
Чистий прибуток (збиток) (358,4) (405,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16086,6 16086,6
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загаль-
них зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До дня проведення Загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у офісно-
му приміщенні Товариства за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштов-
ська, буд. 6, 3-ій поверх, актова зала (відповідальна за ознайомлення особа – Директор То-
вариства Некипілий В.О.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, 
буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводи-
тися 17 квітня 2013 р. з 13:00 год. до 13:50 год. за адресою: 39610, Полтавська обл.,  
м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 6, 3-ій поверх, актова зала.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до Директора Товариства.
Довідки за телефоном: (05366) 4-00-47                                                                                                                 
Директор            Некипілий В.О.

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня  
2013 року о 10:10 год за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с. Крас-
носілка, адміністративний корпус ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр»  
кімната 14.

Порядок денный:
Обрання складу та членів лічильної комісії.1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.3. 
Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками 4. 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-5. 

ства за 2012 рік.
Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 6. 

комісії за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік.
Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.7. 
Розгляд аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 01.01.2012 року 8. 

по 31.12.2012 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Розподіл прибутку товариства за 2012 рік.9. 

Дата скаладання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акці-
онерів: 15 квітня 2013 року

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 19 квітня 2013 р. з 09:00 до 10.00, за міс-
цем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу і доручення на право участі 
у зборах, оформлене згідно чинного законодавства. 

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, а також внести свої про-
позиції Ви можете звернувшись у робочі дні з 10.00 до 16.00 год. за адресою: Хмельницька обл., 

Старокостянтинівський район, с. Красносілка, ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований 
кар’єр». Телефон для довідок: (03854) 3-24-76.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр» за 2012 рік

Найменування показника 

Період 

Звітний 2012 рік 
(тис.грн.)

Попередній 2011 рік 
(тис.грн.)

Усього активів  19597 16904
Основні засоби  5117 5541
Довгострокові фінансові інвестиції  ----- -----
Запаси 5647 2123
Сумарна дебіторська заборгованість  6753 7369
Грошові кошти та їх еквіваленти 946 918
Нерозподілений прибуток 2018 1158
Власний капітал 5378 4220
Статутний капітал 5529 5529
Довгострокові зобов'язання ------ -----
Поточні зобов'язання 6672 5997
Чистий прибуток (збиток) 2018 1158
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22115720 22115720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

----- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

----- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 142 135

Наглядова рада ПАТ «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИй СПЕЦІАЛІЗОВАНИй КАР»ЄР»

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИй СПЕЦІАЛІЗОВАНИй КАР’ЄР»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП», 
що знаходиться за адресою: Україна, 14014, Чернігівська область, Чернігівський район, 

с. Жавинка, вул. Дачна, буд. 7, (код ЄДРПОУ 00476820), повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів Товариства, відбудуться 19 квітня 2013 року о 15:00 в приміщенні адміні-
страції ПрАТ «Чернігіврибгосп» за адресою: вул. Дачна, буд. 7, с. Жавинка, Чернігівський 
район, Чернігівська область, 14014, Україна. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 
19 квітня 2013 року починаючи з 14-30 і закінчуючи о 14-55 в приміщенні, де відбуватимуть-
ся загальні збори акціонерів Товариства. 

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено ста-
ном на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, що виносяться на обговорення та голосування (порядок денний):
Обрання лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів 1. 

ПрАТ «Чернігіврибгосп» та затвердження регламенту роботи зборів.
Звіт правління Товариства про результати діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2012 рік.2. 
Звіт наглядової ради про здійснення контролю за діяльністю ПрАТ «Чернігіврибгосп» 3. 

у 2012 році.
Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2012 рік.4. 
Звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Чернігівриб-5. 

госп» у 2012 році.
Прийняття рішення про затвердження та попереднє схвалення значних  правочинів.6. 
Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» на 2013 рік.7. 
Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПрАТ «Чернігіврибгосп» 8. 

шляхом затвердження їх у новій редакції.
Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2012 рік та виконання 9. 

законодавчих вимог щодо здійснення обов’язкових відрахувань до резервного фонду.
Про виплату дивідендів. 10. 

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
На 01.01.2012 на 01.01.2013

Усього активів 17912 18676
Основні засоби та нематеріальні активи 4607 4709
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10946 9326
Сумарна дебіторська заборгованість 2293 4633
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 73 153
Власний капітал 1176 1176
Статутний капітал 889 889
Довгострокові зобов’язання 3399 4541
Поточні зобов’язання 12375 11917
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 554 296 3 554 296
Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 61

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства усі акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 
13-00 до 16-00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14014, Чернігівська 
область, Чернігівський район, с. Жавинка, вул. Дачна, буд. 7.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є голова правління Бабенко В.І.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в 
письмовій формі із зазначенням найменування (ПІП) акціонера Товариства, який її вносить, 
у кількості і типу належних йому акцій та змісту пропозиції. Пропозиції вносяться до 29 бе-
резня 2013 року.

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

Контактна особа: М. А. Рогова, телефон для довідок (046 22) 4-87-78.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ» 
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ» (надалі ПрАТ «ТЕРМІНАЛ», або То-

вариство) повідомляє Вас, що 23 квітня 2013 року о 14.30 годині за адресою: Україна,  
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ»  
(2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться  
23 квітня 2013 року з 14.00 год. до 14.30 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено-
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 год. 17.04.2013 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 22 квітня 2013 року 
(включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 72, 8-й поверх, ПрАТ «ТЕРМІНАЛ» з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 
15.00 год. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер 
Котовець Людмила Олександрівна.

23 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

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

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 1. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 2. 
Обрання Голови загальних зборів акціонерів.3. 
Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.4. 
Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяль-5. 

ності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської 6. 

діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-7. 

господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії. 

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.8. 
Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за 9. 

підсумками роботи в 2012 році. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.10. 
Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії 11. 

Товариства.
Запровадження посади Ревізора Товариства. 12. 
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 13. 

у новій редакції.
Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяль-14. 

ність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
Обрання Ревізора Товариства.15. 
Про затвердження вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних право-16. 

чинів, ринкова вартість майна, робiт  або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕРМІНАЛ» (тис. грн.)
Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Усього активів  23246,8 21050,5
Основні засоби  486,8 517,2
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 8,1 5,6
Сумарна дебіторська заборгованість  22703,3 20480,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,5 1,5
Нерозподілений прибуток -60451,8 -48367,9
Власний капітал -58870,9 -46787,0
Статутний капітал 2115,0 2115,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 82117,7 67837,5
Чистий прибуток (збиток) -12083,9 -17540,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Телефон для довідок: (048) 741-31-28.
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УПТК”

Річна 
інформація емітента 

за 2012 рік
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-

ство "УПТК"
2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

16476514

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

id669.smida.gov.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛІС» 
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛІС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛІС» (надалі ПрАТ «ГЕОПОЛІС», або Това-

риство) повідомляє Вас, що 23 квітня 2013 року о 13.30 годині за адресою: Україна, м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й по-
верх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться  
23 квітня 2013 року з 13.00 год. до 13.30 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено-
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 год. 17.04.2013 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 22 квітня 2013 року 
(включно) у робочі дні (крім суботи та неділі)  за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 72, 8-й поверх, ПрАТ «ГЕОПОЛІС» з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 
15.00 год. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер 
Котовець Людмила Олександрівна.

23 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

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

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 1. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 2. 
Обрання Голови загальних зборів акціонерів.3. 
Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.4. 
Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської 5. 

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

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської 6. 
діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-7. 
господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії. 

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.8. 
Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за 9. 

підсумками роботи в 2012 році. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.10. 
Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії 11. 

Товариства.
Запровадження посади Ревізора Товариства. 12. 
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 13. 

у новій редакції.
Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяль-14. 

ність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
Обрання Ревізора Товариства.15. 

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

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів  9329,1 9534,4
Основні засоби  1081,8 1085,6
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  975,8 1177,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,5
Нерозподілений прибуток -17204,2 -16998,2
Власний капітал -7664,2 -7458,2
Статутний капітал 9540,0 9540,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 16993,3 16992,6
Чистий прибуток (збиток) -206,0 -576,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 945 945
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Телефон для довідок: (048) 741-31-28.
ПрАТ «ГЕОПОЛІС»

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

До уваги акціонерів!
Відкритого акціонерного товариства «Завод опоряджувальних матеріалів» (міс-

цезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Промислова,7, надалі - Товариство).
Повідомляємо, що 23 квітня 2013 року об 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Промис-

лова,7, 2-й поверх, кімната №1, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства «Завод опоряджувальних матеріалів» з наступним по-
рядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії;1. 
Обрання Голови та секретаря зборів;2. 
Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства 3. 

за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік;
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік;4. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік;5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік;6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, та звіту реві-7. 

зійної комісії.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 8. 

2012 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку за 2013 рік;
Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства;9. 
Обрання членів наглядової ради Товариства;10. 
Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії:11. 
Обрання членів Ревізійної комісії;12. 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в 13. 

новій редакції та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Това-
риства.

Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переве-14. 
дення випуску іменних акцій Товариства документарної форми у без документарну 
форму існування,затвердження протоколу рішення.

Прийняття рішення про визначення типу Товариства у відповідності до Закону 15. 
України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства.

Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збо-16. 
ри загальні збори акціонерів. Положення про корпоративне управління Товариства. 
Положення про ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. Положення про Наглядову 
раду Товариства. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між прове-17. 
денням загальних зборів Товариства.

Про звернення до Державних органів, пов»язаних з порушенням прав акціоне-18. 
рів, щодо вільного володіння (користування своїми акціями та правами акціонерів,

Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства 

за 2012 рік.
Найменування 

показника 
Звітний Поперідній

Усього активів 17862,9 18165,2
Основні засоби 10811,2 10139,4
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 5000
Запаси 37,6 48,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1210,9 2169,1
Грошові кошти та їх еквівалент 17,2 20
Нерозподілений прибуток ( непокритий 
збиток )

(3045,3) (2899,9)

Власний капітал 1609,7 1755,1
Статутний капітал 2667,6 2667,6
Довгострокові зобов»язання 2350 2350
Поточні зобов»язання 23906,6 23687,5
Чистий прибуток (збиток) 145,4 (1083)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 5681820 5681820
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (шт..)

0 0

Загальна сумв коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 22 28

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбувати-
меться з 09-00 до 09-45, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 17 квітня 2013 року на 24 годину 00 хви-
лин. 

Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: 
представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства; батькам дітей – акціонерів віком до 16 років – 
документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини.

Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, а також 
подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються за місцезнаходжен-
ням Товариства: 01013, м. Київ, вул. Промислова,7, 2-й поверх, 1 кабінет. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є Помічник Голови правління Лунгу Н.І..

Телефон для довідок: /044/5865698. 
Правління ВАТ «Завод опоряджувальних матеріалів».
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№52, 18 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

До уваги акціонерів!
Відкритого акціонерного товариства «Завод опоряджувальних матеріалів» (міс-

цезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Промислова,7, надалі - Товариство).
Повідомляємо, що 30 квітня 2013 року об 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Про-

мислова,7, 2-й поверх, кімната №1, відбудуться чергові загальні збори акціонерів 
Відкритого акціонерного товариства «Завод опоряджувальних матеріалів» з на-
ступним порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії;1. 
Обрання Голови та секретаря зборів;2. 
Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товари-3. 

ства за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік;
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік;4. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік;5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік;6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, та звіту 7. 

ревізійної комісії.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 8. 

2012 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку за 2013 рік;
Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства;9. 

Обрання членів наглядової ради Товариства;10. 
Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії:11. 
Обрання членів Ревізійної комісії;12. 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його 13. 

в новій редакції та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту 
Товариства.

Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про пере-14. 
ведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми у без документар-
ну форму існування,затвердження протоколу рішення.

Прийняття рішення про визначення типу Товариства у відповідності до Закону 15. 
України  «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства.

Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збо-16. 
ри загальні збори акціонерів. Положення про корпоративне управління Товариства. 
Положення про ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. Положення про Наглядову 
раду Товариства. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між про-17. 
веденням загальних зборів Товариства.

Про звернення до Державних органів, пов»язаних з порушенням прав акціоне-18. 
рів, щодо вільного володіння (користування своїми акціями та правами акціонерів,

Основні показники
 фінансово – господарської діяльності підприємства 

за 2012 рік.
Найменування показника Звітний Поперідній

Усього активів 17862,9 18165,2
Основні засоби 10811,2 10139,4
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 5000
Запаси 37,6 48,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1210,9 2169,1
Грошові кошти та їх еквівалент 17,2 20
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) (3045,3) (2899,9)
Власний капітал 1609,7 1755,1
Статутний капітал 2667,6 2667,6
Довгострокові зобов»язання 2350 2350
Поточні зобов»язання 23906,6 23687,5
Чистий прибуток (збиток) 145,4 (1083)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 5681820 5681820
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду 
(шт..)

0 0

Загальна сумв коштів, витрачених на викуп власних акцій  
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 22 28

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбува-
тиметься з 09-00 до 09-45, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 квітня 2013 року на 24 годину 
00 хвилин. 

Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: 
представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства; батькам дітей – акціонерів віком до 16 років – 
документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини.

Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, а також 
подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються за місцезнахо-
дженням Товариства: 01013, м. Київ, вул. Промислова,7, 2-й поверх, 1 кабінет. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є Помічник Голови правління Лунгу Н.І..

Телефон для довідок: /044/5865698. 
Правління ВАТ «Завод опоряджувальних матеріалів».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

До уваги акціонерів!
Відкритого акціонерного товариства «Завод опоряджувальних матеріалів» (міс-

цезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Промислова,7, надалі - Товариство).
Повідомляємо, що 07 травня 2013 року об 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Про-

мислова,7, 2-й поверх, кімната №1, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Від-
критого акціонерного товариства «Завод опоряджувальних матеріалів» з наступним 
порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії;1. 
Обрання Голови та секретаря зборів;2. 
Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства 3. 

за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік;
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік;4. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік;5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік;6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, та звіту реві-7. 

зійної комісії.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 8. 

2012 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку за 2013 рік;
Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства;9. 
Обрання членів наглядової ради Товариства;10. 
Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії:11. 
Обрання членів Ревізійної комісії;12. 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в 13. 

новій редакції та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Това-
риства.

Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переве-14. 
дення випуску іменних акцій Товариства документарної форми у без документарну 
форму існування,затвердження протоколу рішення.

Прийняття рішення про визначення типу Товариства у відповідності до Закону 15. 
України  «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства.

Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збо-16. 
ри загальні збори акціонерів. Положення про корпоративне управління Товариства. 
Положення про ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. Положення про Наглядову 
раду Товариства. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між прове-17. 
денням загальних зборів Товариства.

Про звернення до Державних органів, пов»язаних з порушенням прав акціоне-18. 
рів, щодо вільного володіння (користування своїми акціями та правами акціонерів,

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності підприємства за 2012 рік.

Найменування показника Звітний Поперідній
Усього активів 17862,9 18165,2
Основні засоби 10811,2 10139,4
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 5000
Запаси 37,6 48,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1210,9 2169,1
Грошові кошти та їх еквівалент 17,2 20
Нерозподілений прибуток ( непокритий 
збиток )

(3045,3) (2899,9)

Власний капітал 1609,7 1755,1
Статутний капітал 2667,6 2667,6
Довгострокові зобов»язання 2350 2350
Поточні зобов»язання 23906,6 23687,5
Чистий прибуток (збиток) 145,4 (1083)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 5681820 5681820
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (шт..)

0 0

Загальна сумв коштів, витрачених на 
викуп власних акцій  протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду

22 28

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбувати-
меться з 09-00 до 09-45, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 26 квітня 2013 року на 24 годину 00 хви-
лин. 

Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: 
представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства; батькам дітей – акціонерів віком до 16 років – 
документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини.

Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, а також 
подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються за місцезнаходжен-
ням Товариства: 01013, м. Київ, вул. Промислова,7, 2-й поверх, 1 кабінет. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є Помічник Голови правління Лунгу Н.І..

Телефон для довідок: /044/5865698. 
Правління ВАТ «Завод опоряджувальних матеріалів».
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річні загальні збори акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МНПК «ВЕСТА»

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що 
річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МНПК 
«ВЕСТА» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 32988187, місцезнаходження: 
49005, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, 
будинок 5, відбудуться «19» квітня 2013 року о 10:00 годині за адресою: Дніпро-
петровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, корпус 
48, актова зала.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 

2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший 

квартал 2014 року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-

актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.

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

Найменування показника
період

2012 2011

Усього активів 162 010 159 532

Основні засоби - -

Довгострокові фінансові інвестиції 159 743 159 303

Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 2 266 173

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 56

Нерозподілений прибуток (19 728) (4 160)

Власний капітал 139 596 155 164

Статутний капітал 159 324 159 324

Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 20 297 4 368

Чистий прибуток (збиток) (15 568) (3 359)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 31 864 700 31 864 700

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

Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець (осіб) 223 196
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 

зборах акціонерів «15» квітня 2013 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «19» 

квітня 2013 року з 09:00 до 09:45 годин за місцем проведення річних загальних зборів 
акціонерів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі не-
обхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручен-
ня на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Представ-
никам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи 
без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують 
призначення представника на посаду. З проектами рішень річних загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9:00 до 18:00 години, за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, 
будинок 5, актова зала. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Генеральний директор Львов Геннадій Сергійович. Акціонерам необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, 
що посвідчує особу, та доручення. Кожен акціонер Товариства має право вносити 
пропозиції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції акці-
онерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: 49005, 
Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, будинок 5, 
у термін, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 
року № 514-VI. 

Тел. для довідок: (056) 789-48-00.
Голова Наглядової ради АТ «МНПК «ВЕСТА» Дзензерський В.О.

Шановний акціонер!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОТУРИСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 02650191).

Наглядова рада ПрАТ «Дніпротурист» (місцезнаходження Товариства: Україна, 49027, Дні-
пропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОТУРИСТ», які відбудуться 19 квітня 2013 року об 11:00 годині в приміщенні готелю 
«Рассвет», 2-й поверх, кімната 213 за адресою: 49027, Дніпропетровська область, місто Дні-
пропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здій-
снюватись з 10:00 години до 10:45 години, в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Дніпротурист».
2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПрАТ «Дніпротурист».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПрАТ «Дніпротурист».
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Дніпротурист» за 2012 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку і збитків ПрАТ «Дніпротурист» за фінансовими 

результатами 2012 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ 

«Дніпротурист» на 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Дніпротурист», шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комі-

сію, Правління ПрАТ «Дніпротурист».
9. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Дніпротурист».
10. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Дніпротурист».
11. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами На-

глядової ради ПрАТ «Дніпротурист», обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
12. Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ «Дніпротурист».
13. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Дніпротурист».
14. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Реві-

зійної комісії ПрАТ «Дніпротурист», обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
15. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Дніпротурист» за 2012 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Наглядової ради.
16. Звіт правління ПрАТ «Дніпротурист» про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
17. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Дніпротурист» за 2012 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
18. Про зміну місцезнаходження Дочірнього підприємства «Готельно-туристичний ком-

плекс «Самара» Приватного акціонерного товариства «Дніпротурист».
19. Про зміну найменування Дочірнього підприємства «Готельно-туристичний комплекс «Са-

мара» Приватного акціонерного товариства «Дніпротурист» на найменування «Дочірнє підприєм-
ство «Готельний комплекс «Самара» Приватного акціонерного товариства «Дніпротурист».

20. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Готельно-туристичний комп-
лекс «Самара» Приватного акціонерного товариства «Дніпротурист», шляхом викладення 
Статуту у новій редакції.

21. Про припинення діяльності Павлоградського бюро подорожей та екскурсій - філії 
ПрАТ «Дніпротурист», шляхом ліквідації.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період 

2012 рік 2011 рік
Усього активів 10920 10553
Основні засоби 10629 10202
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13 23
Сумарна дебіторська заборгованість 134 95
Грошові кошти та їх еквіваленти 100 197
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1023 915
Власний капітал 9117 8907
Статутний капітал 7627 7627
Довгострокові зобов’язання 874 973
Поточні зобов’язання 929 673
Чистий прибуток (збиток) 521 579
Середньорічна кількість простих іменних акцій (шт.) 758 440 758 440
Середньорічна кількість привілейованих іменних акцій (шт.) 4 274 4 274
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 65 78

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
(паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність, документ, 
що посвідчує особу (паспорт). Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів ПрАТ «Дніпротурист», буде складено станом на 24 годину 15 
квітня 2013 року ( станом на 24 годину за 3 робочих днів до дня проведення Зборів) у по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного Зборів 
(необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «Дніпротурист» та/або їх пред-
ставники можуть ознайомитися до дати проведення Зборів у робочі дні тижня з 9:00 до 15:00 
години (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.) за адресою: Україна, 49027, Дніпропетровська 
область, місто Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30, 2-й поверх, кім. 213. Документи 
надаються акціонеру ПрАТ «Дніпротурист» та/або його представнику для ознайомлення, на під-
ставі його письмового запиту, отриманого ПрАТ «Дніпротурист» не пізніше ніж за п’ять робочих 
днів до дати ознайомлення. В день проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дні-
протурист» документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без 
попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із 
документами (матеріалами) – Голова Правління Товариства Герелюк Н.С., який за надходжен-
ням запиту визначає час і місце ознайомлення. Довідки за телефоном: (056) 377-43-20

Наглядова рада ПрАТ «Дніпротурист»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОТЕЛЕКОМ»
Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні за-

гальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОТЕЛЕКОМ» 
(далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 24422088, місцезнаходження: 49059, Дніпро-
петровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, відбудуться 
«19» квітня 2013 року о 10:00 годині за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, корпус 1, актова зала.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 

році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 

2014 року.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
період

2012 2011
Усього активів 27321 24077
Основні засоби 20088 20094
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 831 1058
Сумарна дебіторська заборгованість 5760 1042
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 16
Нерозподілений прибуток (24641) (24437)
Власний капітал 23748 23952
Статутний капітал 19656 19656
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3545 84
Чистий прибуток (збиток) (204) (961)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 111 111 1 111 111
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець (осіб) 13 10

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів «15» квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «19» квітня 
2013 року з 09:00 до 09:45 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Для 
реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам – 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі в зборах, оформлене 
згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право ді-
яти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи,  
які підтверджують призначення представника на посаду. З проектами рішень річних загальних 
зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9:00 до 18:00 години, за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, корпус 1, 
актова зала. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генераль-
ний директор Звєрєв Михайло Семенович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення. Кожен 
акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за 
адресою: 49059, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 
34, у термін, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 
514-VI. Телефон для довідок: (056) 789-48-00.

Голова Наглядової Ради АТ «ДНІПРОТЕЛЕКОМ» Ященко Дмитро Анатолійович

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства 

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОІРЕА» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49083, м. Дніпропетровськ, 
вул. Прапорна, 21.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОІРЕА» повідомляє Вас, що 26 квітня 2013 року о 

16:00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 21, актова зала, третій поверх, відбудуть-
ся загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі 
у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2013 року з 15:00 год. до 15:45 год. за адресою: м. 
Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 21, актова зала, третій поверх. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 22.04.2013 року. Для 
участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – пас-
порт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери 
товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акці-
онерам даного повідомлення до 25 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09:00 
год. до 16:00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 21, к. 48. Відповідальний за 
ознайомлення з матеріалами зборів – Терещенко Сергій Іванович. 26 квітня 2013 року ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
відбудеться у місці проведення реєстрації та загальних зборів акціонерів. 
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновків Ревізору Товариства про результати перевірки фінансово-госпо-

дарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висно-
вків Ревізору Товариства. 

7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової 
звітності ПрАТ «ДОІРЕА» за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ДОІРЕА» за 2012 рік.
9. Обрання Дирекції та Генерального директора Товариства. Затвердження контракту з 

керівником.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДОІРЕА» за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника
На початок звіт-

ного періоду
На кінець звіт-
ного періоду

Усього активів 2458 2184
Основні засоби (за залишковою вартістю) 650 568
Оборотні активи 1805 1609
Виробничі запаси 1353 1276
Сумарна дебіторська заборгованість 148 180
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 1
Власний капітал 1131 821
Статутний капітал 124 124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 114 (214)
Кредиторська заборгованість за товари та послуги 108 129
Поточні зобов’язання 1327 1363
Чистий прибуток (збиток) 114 (260)
Чистий дохід від реалізації продукції 7075 7107
Собівартість реалізованої продукції 5553 6098
Чисельність робітників 48 43
Середня зарплата, грн. 2885 2850
Довгострокові зобов’язання 0 0

Телефон для довідок: (056) 721-10-34. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства: генеральний директор Чередниченко Олександр Степанович.

Генеральний директор ПрАТ «ДОІРЕА» Чередниченко О.С.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРПОСТАЧПРОМ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37450143;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 

Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 788-59-81;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@ukrpostach.dp.ua;
1.7. Веб-сайт емітента: www.ukrpostach.dp.ua;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, які володіють 10% акцій і 

більше у статутному капіталі товариства.
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 12.03.2013 р. від депозитарію ПАТ «НДУ» був отриманий зведений облі-
ковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулись наступні зміни влас-
ників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв’язку з чим:

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

2.2. Пакет власника акцій став меншим 10 відсотків загальної кількості голосуючих ак-
цій: не має;

2.3. Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10 відсотків за-
гальної кількості голосуючих акцій:

2.3.1. «ХЕЛІФІЛД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», Беліз (Код 55192), місцезнаходження: Беліз – 
Беліз BELIZE CITY 35 BARRACK ROAD:

2.3.1.1. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 24,9000% (39342000 шт.);
2.3.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 25,5910% (40433800 шт.).
2.4. Інформація «Дата зміни» в таблиці, яка розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН 

«Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій» не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру, отриманого від 
депозитарію на запит емітента.

2.5. Підстава зміни пакетів власників акцій – придбання та/або відчуження вказаною осо-
бою акцій емітента.

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

відомленні.
Голова Правління Романюк Тетяна Валеріївна
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТА-ДНІПРО»
Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні за-

гальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТА-ДНІПРО» (далі 
– «Товариство»), ідентифікаційний код 31950849, місцезнаходження: 49055, Дніпропетров-
ська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34 відбудуться «19» 
квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, корпус 48, актова зала.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. 

Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 

2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 

2014 року.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника
період

2012 2011
Усього активів 1 353 630 1 816 691
Основні засоби 416 588 445 547
Довгострокові фінансові інвестиції 207 344 105 117
Запаси 113 242 127 469
Сумарна дебіторська заборгованість 304 377 1 011 928
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 988 7 700
Нерозподілений прибуток (680 275) (511 083)
Власний капітал 329 622 498 814
Статутний капітал 599 960 599 960
Довгострокові зобов’язання 644 592 616 645
Поточні зобов’язання 376 684 701 232
Чистий прибуток (збиток) (169 192) (415 573)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 999 200 11 999 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець (осіб) 849 865
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-

рах акціонерів «15» квітня 2013 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представ-
ників буде проводитись «19» квітня 2013 року з 14:00 до 14:45 годин за місцем проведення 
річних загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акці-
онерів при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт 
та доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Пред-
ставникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без 
доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призна-
чення представника на посаду. З проектами рішень річних загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9:00 до 18:00 години, за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників будинок 34, корпус 48, актова 
зала. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний 
директор Величко Валерій Григорович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення. 
Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних за-
гальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в 
письмовій формі за адресою: 49055, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, ву-
лиця Будівельників, будинок 34, у термін, передбачений Законом України «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI. Телефон для довідок: (056) 789-48-00.

Голова Наглядової ради ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» Касян С.Г.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФІ-ПАК»
Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні за-

гальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФІ-ПАК» (далі 
– «Товариство»), ідентифікаційний код 31792911, місцезнаходження: 49055, Дніпропе-
тровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, відбудуться «19» 
квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 
вулиця Будівельників, будинок 34, корпус 89, актова зала.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. 

Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 

2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 

2014 року.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
період

2012 2011
Усього активів 53664,8 47726,2
Основні засоби 29930,5 31308,0
Довгострокові фінансові інвестиції 377,0 377,0
Запаси 8701,2 5007,6
Сумарна дебіторська заборгованість 6880,6 3813,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 199,0 60,2
Нерозподілений прибуток 2145,3 2279,4
Власний капітал 23196,6 23330,7
Статутний капітал 18569,7 18569,7
Довгострокові зобов’язання 13172,5 11256,8
Поточні зобов’язання 17295,7 13138,7
Чистий прибуток (збиток) (134,1) 757,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 713 939 3 713 939
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець (осіб) 35 35

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів «15» квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «19» квітня 
2013 року з 14:00 до 14:45 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціоне-
рів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: 
акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі в 
зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних 
осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені 
належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду. З 
проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні 
Товариства, з 9:00 до 18:00 години, за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, корпус 89, актова зала. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Іванченко Ми-
хайло Юрійович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення. Кожен акціонер Товари-
ства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. 
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: 
49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, у 
термін, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 
514-VI. Тел. для довідок: (056) 789-48-00.

Голова Наглядової Ради ПрАТ «ПРОФІ-ПАК» Мамонтов Сергій Олександрович

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

(далі по тексту – банк), код за ЄДРПОУ 20305925, місцезнаходження: 49069, м. Дніпро-
петровськ, вул. Артема, 94, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 19 квітня 2013 року о 16:00 годині за місцезнаходженням банку: м. Дніпро-
петровськ, вул. Артема, 94, 3 поверх.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 19 квітня 2013 року з 15:30 до 15:55 
години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження висновку аудиторської фірми.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2012 рік та заходів за результа-

тами розгляду висновків аудиторської фірми.

8. Розподіл прибутку банку отриманого у 2012 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який по-

свідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог 
законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 19.04.2013 р. у загаль-
них зборах наглядовою радою призначена дата складання зведеного облікового реєстру 
власників цінних паперів банку станом на 15.04.2013 р.

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів заздалегідь в робочий час 
в робочі дні або у день проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами загальних збо-
рів призначена відповідальна особа Шевцова Тетяна Михайлівна – начальник управління 
акціонерного капіталу та ліцензування банку.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження 
представника.

Телефон для довідок: (0562) 31-13-02, 31-04-30.
В.о. голови правління Ващенко К.В.
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№52, 18 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»!!!
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпро-

петровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1) (далі за текстом – 
Товариство) повідомляє про скликання 17 квітня 2013 року річних загальних зборів акці-
онерів. Дата та час проведення річних загальних зборів: 17 квітня 2013 року об 12:00 год. 
Місце проведення річних загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпро-
дзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім. 31. Час початку реєстрації учасників річних за-
гальних зборів: 17 квітня 2013 року об 11:00 год. Час закінчення реєстрації учасників річних 
загальних зборів: 17 квітня 2013 року об 12:00 год. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 11 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
3. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
8. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і ви-

сновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку 
(дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

9. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Дострокове припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового 

виконавчого органу.
11. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів на 2013 рік.
13. Дострокове припинення Наглядової ради Товариства та обрання нового складу На-

глядової ради Товариства.
14. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік 
Усього активів 4127 81805
Основні засоби 8 24712
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 32157
Сумарна дебіторська заборгованість 420 14967
Грошові кошти та їх еквіваленти 64 304
Нерозподілений прибуток 50 21
Власний капітал 607 1998
Статутний капітал 437 437
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3520 79807
Чистий прибуток (збиток) 97 22
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17500 17500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 346
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), 

представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами пов’язаними з по-
рядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909, Дніпропетров-
ська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім. 44, у робочі дні з 10:00 год. до 
15:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення 
зборів – Директор Бєлов Олег Вячеславович. Телефон для довідок: (05692) 7-21-36.

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕС-
ТИЦІЯМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»!

Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Дніпропетровський олійно-
екстракційний завод» (надалі – «Товариство») (місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Ленінградська, 46, код за ЄДРПОУ - 00374385) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 23 квітня 2013 
року о 13 годині 00 хв. за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 46, 
актовий зал на 2 поверсі будівлі-їдальні (надалі – «місце проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства»). Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів, відбудеться 23 квітня 2013 року з 11 год. 45 хв. до 12 год. 45 хв. в місці проведен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - 17 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, Лічильної комісії Загальних зборів та 

затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати 

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

перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження висно-
вків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності дочірнього підприємства «Дошкільний на-

вчальний заклад (ясла-садок) «Розвиток» за 2012 рік.
7. Порядок розподілу прибутку/збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році. 

Прийняття рішення про виплату дивідендів.
8. Попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (пас-

порт), а представникам - документ, що посвідчує особу (паспорт) і довіреність на право участі 
у Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 
Акціонери Товариства до дати проведення Загальних зборів мають право ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціоне-
рів Товариства за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 44, адміністративний 
корпус Товариства, кім. № 213, в робочі дні та робочий час з 9:00 до 16:45 годин (необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам - документ, що посвідчує особу (пас-
порт) і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). В день прове-
дення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного в місці проведення Загальних зборів акціонерів: 
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 46, актовий зал на 2 поверсі будівлі-їдаль-
ні. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є член 
Правління Товариства Дейнега Наталія Євгеніївна, конт. тел. (0562) 38-72-14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ» (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

Звітний 2012 р. попередній 2011 р. 
Усього активів 404369 372870
Основні засоби 9186 10821
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 20897 19467
Сумарна дебіторська заборгованість 368943 339026
Грошові кошти та їх еквіваленти 1933 2424
Нерозподілений прибуток 343337 304493
Власний капітал 358805 319961
Статутний капітал 11592 11592
Довгострокові зобов’язання 3005 3255
Поточні зобов’язання 27769 32892
Чистий прибуток (збиток) 38913 50082
Середньорічна кількість акцій (шт.) 92738 92738
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних ак-
цій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 341 366
Правління ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ»

ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД» 
повідомляє: 23 квітня 2013 року о 14:00 год. за адресою товариства: м. Чернiвцi, 

Головна, 237, (2-й поверх, 6 кабінет) відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ 
«Чернівецький тарний завод». Реєстрація учасників зборів в день та за місцем проведення 
зборів з 13 год. 00 хв. до 13 год.40 хв. Перелік акціонерів, які мають право участі у збо-
рах, складається станом на 17.04.2013 р. З документами, які стосуються загальних зборів 
акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у директора товариства в робочі 
дні з 10:00 до 12:00 год.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, головуючого, секретаря зборів акціонерів това-

риства.
2. Про затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження звіту генерального директора товариства за звітний період.
4. Затвердження звіту наглядової ради за звітний період.
5. Затвердження звіту ревізійної комісії за звітний період.
6. Затвердження фінансової звітності за звітний період.
7. Про порядок вчинення правочинів товариством.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 р.

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

Найменування показника
період

2011 р. 2012 р.

Усього активів 159,9 544,4

Основні засоби 76,9 48,3

Сумарна дебіторська заборгованість 83 496,1

Нерозподілений прибуток (225,6) 207,8

Власний капітал 59,4 492,8

Статутний капітал 285,0 285,0

Поточні зобов’язання 100,5 51,6

Чистий прибуток (збиток) (38,4) 433,4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1140000 1140000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 4
Показники довгострокові фінансові інвестиції, запаси, довгострокові зобов’язання, гро-

шові кошти та їх еквіваленти у товариства відсутні. Викуп власних акцій в 2011-2012 рр. 
товариство не проводило.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери!

ПАТ «ЛУГАНСЬКСОРТНАСІННЄОВОЧ»
повідомляє Вам, що згідно рішення Наглядової ради (протокол № 54 від 28.02.2013 р.)  

6 квітня 2013 року о 10:00 в актовому залі «Палацу внешкільної роботи» за адресою: 
м. Луганськ, вул. Леніна, 11 відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік, визначення 

основних напрямків розвитку на 2013 рік та їх затвердження.
2. Звіт ревізійної комісії та затвердження «Висновку щодо річного звіту за 2012 рік.» і 

прийняття рішення по ним.
3. Звіт Наглядової ради та його затвердження.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за 

підсумками роботи у 2012 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
7. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів 

з ними.
8. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Луганськ-

сортнасіннєовоч» шляхом його перетворення у правонаступника - Товариство з додатко-
вою відповідальністю «Луганськсортнасіннєовоч» та затвердження нового Статуту.

9. Обрання комісії з припинення (перетворення) Товариства.
10. Затвердження плану перетворення Товариства.
11. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення:
11.1. Зупинення обігу акцій;
11.2. Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів Товариства;
11.3. Затвердження порядку, строків та умов обміну акцій Публічного акціонерного то-

вариства «Луганськсортнасіннєовоч» на частки у статутному капіталі його правонаступника 
- Товариства з додатковою відповідальністю «Луганськсортнасіннєовоч»;

11.4. Прийняття рішення про порядок, строки та умови викупу акцій.
12. Обрання органів управління Товариства з додатковою відповідальністю та затвер-

дження умов договорів з ними.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24:00 год. 

22.04.2013 року.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб по місцю проведення зборів з 9:00 до 9:45, при 

собі мати документи що посвідчують особу та (для довірених осіб) права на участь у зборах.
Довідки та ознайомлення з матеріалами зборів по місцю знаходження Товариства: 

91055, м. Луганськ, вул. Поштова, 26; тел.: 93-75-48, гол. бухгалтер Ушак О.М.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Луганськсортнасіннєовоч» станом на 01.01.2013 року (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 432 539
Основні засоби 91 68
Запаси 273 285
Сумарна дебіторська заборгованість 22 27
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 159
Нерозподілений прибуток -368 -263
Власний капітал 404 509
Статутний капітал 772 772
Поточні зобов»язання 3 2
Чистий прибуток (збиток) -105 -111
Середньорічна кількість акцій (шт) 15442820 15442820
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 12

Директор С.Б. Волошин

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР», 
местонахождение по адресу: 99011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 58, УВЕДОМЛЯЕТ: 

Годовое общее собрание акционеров общества состоится 24 апреля 2013 года по адресу: 
г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 58, актовый зал. Начало собрания в 15:00 час. Регистрация 
участников собрания 24 апреля 2013 года с 14:00 до 14:45 час. по месту проведения собра-
ния. Перечень акционеров, имеющих право принять участие в годовом общем собрании 
акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР», будет состав-
лен на 18 апреля 2013 года.

Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение порядка проведения общего собрания.
3. Утверждение отчета Директора об итогах работы ПАО «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР» за 2012 

год и об основных направлениях деятельности на 2013 год.
4. Утверждение отчета о работе Наблюдательного совета ПАО «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР» в 2012 году.
5. Утверждение годового отчета ПАО «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР» за 2012 год. О порядке 

покрытия убытков за 2012 год.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР» (тыс. грн.):

Наименование показателя
Период 

отчетный 2012 г. предыдущий 2011 г.
Всего активов 1489 2113
Основные средства 254 308
Долгосрочные финансовые инвестиции - -
Запасы 60 71
Суммарная дебиторская задолженность 389 418
Денежные средства и их эквиваленты 469 965
Нераспределенная прибыль (убыток) (195) 74
Собственный капитал 1370 1929
Уставный капитал 1153 1153
Долгосрочные обязательства - -
Текущие обязательства 119 184
Чистая прибыль (убыток) (559) 140
Среднегодовое количество акций (шт.) 4611768 4611768
Количество собственных акций, выкупленных на 
протяжении периода (шт.) 

- -

Общая сумма средств, потраченных на выкуп 
собственных акций на протяжении периода

- -

Численность работников на конец периода (человек) 32 43
Регистрация акционера (его представителя) для участия в собрании осуществляется на 

основании документов, которые идентифицируют его личность, а в случае участия пред-
ставителя акционера – также документов, которые подтверждают полномочия представи-
теля на участие в собрании. Акционеры могут ознакомиться с документами, необходимыми 
для принятия решений по вопросам повестки дня, до даты проведения собрания по адресу: 
99011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 58, приемная Директора ПАО «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР», 
понедельник - четверг с 9:00 до 16:00 час., перерыв с 12:00 до 13:00 час., пятница – с 9:00 
до 11:00 час.; в день проведения собрания по месту его проведения, до окончания реги-
страции акционеров. Лицо, ответственное за ознакомление с документами - Директор ПАО 
«ЮГРЫБТЕХЦЕНТР» Сирота А.М. 

Предложения по вопросам повестки дня собрания и проектам решений, можно внести 
не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Предложения подаются в письменной форме по адресу: Общества в порядке, уста-
новленном законодательством Украины и Уставом ПАО «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР». Справки по 
телефону: (0692) 54-30-02.

Директор ПАО «ЮГРЫБТЕХЦЕНТР»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОДРУЖЕСТВО», 

код за ЄДРПОУ 13438169, місцезнаходження Товариства: 52005, Україна, Дніпропетров-
ська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, буд. 23, повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерного товариства 24 квітня 2013 року о 07:30 годині за 
адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вулиця 8 Бе-
резня, б. 23, кімната 201.

Реєстрація учасників з 07:00 до 07:25 за вищевказаною адресою.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - ста-

ном на 24 годину 18 квітня 2013 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку денного:

1. Звіт виконавчого органу ПРАТ АВП «Содружество» про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства за 2012 рік та розгляд питання про продовження діяльності 
та основні напрямки діяльності на 2013 рік.

2. Звіт ревізора про результати діяльності за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту, висновків ревізора, звіту Наглядової ради за 2012 рік та 

основних напрямків діяльності на 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 

за 2012 рік, розміру, строку та порядку виплати дивідендів.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
7. Про схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися 

з матеріалами за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт.
Ювілейне, вул. 8 Березня, б. 23, кімната 202. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Кононова Тетяна Олексіївна - голова наглядової 
ради, тел.: (056) 753-89-10.

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

Найменування показника
 період

Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.

Усього активів 8689 7448

Основні засоби 3372 1767

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 1918 2713

Сумарна дебіторська заборгованість 1050 2783

Грошові кошти та їх еквіваленти 631 4

Нерозподілений прибуток (524) 1009

Власний капітал 712 2245

Статутний капітал 535 535

Довгострокові зобов»язання 1341 1565

Поточні зобов»язання 6465 3498

Чистий прибуток (збиток) (1533) (306)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2675 2675

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 72
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД» 

(Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35) повідомляє про прове-
дення щочергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11:00 годині «26» квітня 
2013 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35, в при-
міщенні залу-засідань. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 24 година 22 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 9:30 до 10:45 годи-
ни у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства у 2012 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2012 рік.
6. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в період між зборами 

акціонерів.
З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери ма-

ють право ознайомитись попередньо звернувшись до контактної особи в робочі дні тижня 
з 9 до 17 год. за. тел.: (05632) 6-40-84.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Новомосковський хлібозавод» за 2012 рік (тис. грн.) 

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 1385 1623
Основні засоби 1131 672
Запаси 0 348
Сумарна дебіторська заборгованість 108 17
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 3
Нерозподілений прибуток -8786 -12080
Власний капітал -7867 -11161
Інший додатковий капітал 666 666
Статутний капітал 253 253
Поточні зобов’язання 9252 12784
Чистий прибуток (збиток) 3294 -742
Середньорічна кількість акцій 1013200 1013200
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

Правління ПАТ «Новомосковський хлібозавод»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КІЦМАНСЬКЕ РТП» 

повідомляє, 
що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 р. о 10 год. 00 хв. за 

адресою товариства: Чернівецька обл., м. Кiцмань, вул. Механiзаторiв, 14, (кабінет дирек-
тора). Реєстрація учасників зборів з 09:00 до 09:50 в день та за місцем проведення зборів. 
Перелік акціонерів, які мають право участі у зборах, складається станом на 22.04.2013 р. З 
документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою 
товариства, звернувшись до директора товариства у робочі дні з 10:00 до 12:00 год.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів.
2. Затвердження регламенту зборів
3. Звіт дирекції товариства за звітний період.
4. Звіт наглядової ради за звітний період.
5. Звіт ревізора за звітний період.
6. Затвердження річного звіту, балансу товариства за звітний період.
7. Про затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи у звітному 

періоді.
8. Про порядок вчинення правочинів товариством.

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

Найменування показника
період

2011 р. 2012 р.
Усього активів 539,3 717
Основні засоби 377,8 546
Запаси 0,2 7
Сумарна дебіторська заборгованість 161,3 161
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 3
Нерозподілений прибуток -1177,9 -283
Власний капітал 53,9 240
Статутний капітал 321,7 321,7
Довгострокові зобов’язання 408,3 408
Поточні зобов’язання 74,7 67
Чистий прибуток (збиток) -56,8 -22
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1286628 1286628
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Фінансові показники довгострокові фінансові інвестиції рівні нулю. Товариство у звіт-
ному та попередньому періоді власні акції не викупляло.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ».

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49051, Україна, Дніпропетровська 
область, місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, 3.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ» 

повідомляє Вас, що 25 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Винокурова, 3 у залі засідань ПАТ «ЗЗМА» відбудуться Загальні збори акці-
онерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 
квітня 2013 року з 14:20 год. до 14:50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. 
Винокурова, 3 у залі засідань ПАТ «ЗЗМА».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметь-
ся відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних 
зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 19.04.2013 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі пред-
ставника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідом-
лення до 24 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 7:30 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 11:15 год. до 11:45 год.) за адресою: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, 
вул. Винокурова, 3, кімната 212, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАСОБІВ 
МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – 
начальник планово-економічного відділу Колесникова Віра Іванівна.

25 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для 
участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за 

підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затверджен-
ня розміру дивідендів за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій ре-

дакції.
11. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна 

або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства 
за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись това-
риством у період з 25 квітня 2013 року по 25 квітня 2014 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗЗМА» (тис. грн.)

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 98265 70136
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 7104 6641
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 25573 22620
Сумарна дебіторська заборгованість 59763 38067
Грошові кошти та їх еквіваленти 104 79
Нерозподілений прибуток -32917 -23287
Власний капітал -25654 -16024
Статутний капітал 991 991
Довгострокові зобов’язання 68518 30736
Поточні зобов’язання 55401 55424
Чистий прибуток (збиток) -9630 -4630
Середньорічна кількість акцій (шт.) 291441 291441
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 242 219
Додаткова інформація і довідки за телефоном: (0562) 36-70-96.

Правління Товариства
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС»!
ПрАТ «ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС» (код за ЄДРПОУ 33516671, місцезнаходження: 49100, м. Дні-

пропетровськ, вул. Мандриківська, буд. 47) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скли-
кання 22 квітня 2013 року чергових загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних  
загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Місце проведення річних загальних зборів: 
49100, м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд. 47, кім. 310. Час початку реєстрації учасни-
ків річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 9:30 год.Час закінчення реєстрації учасників 
річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 16 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і ви-

сновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку 
(дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Обрання Ревізора товариства.
9. Припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового виконавчого органу.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом року.
11. Припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік 
Усього активів 73377,8 61604,7
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,1 5041,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,1 10644,7
Нерозподілений прибуток 0,6 0,6
Власний капітал 15000,6 15000,6
Статутний капітал 15000,0 15000,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 58377,2 46604,1
Чистий прибуток (збиток) -0,1 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000000 15000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (пас-
порт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 
49100, м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд. 47, з понеділка по п’ятницю з 12:00 
год. до 16:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку 
та проведення зборів – Директор Клейменова О.В. Телефон для довідок: (056) 375-75-38.

Директор ПрАТ «ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ»!
ПрАТ «АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 33274455, місцезнаходження: 49000, м. 

Дніпропетровськ, вул. Ширшова, буд. 9, к. 11) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про 
скликання 22 квітня 2013 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення 
річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року об 10:00 год. Місце проведення річних загальних 
зборів: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, буд. 9, к. 11. Час початку реєстрації учасників 
річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 9:30 год. Час закінчення реєстрації учасників 
річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 16 квітня 2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і виснов-

ків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (диві-
дендів), визначення порядку покриття збитків.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Обрання Ревізора товариства.
9. Припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового виконавчого органу.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року.
11. Припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік 
Усього активів 74 153,2 77 411,0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 25 507,0 15 073,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,9 16 840,8
Нерозподілений прибуток 0,3 0,4
Власний капітал 20 000,3 20 000,4
Статутний капітал 20 000,0 20 000,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 54 152,9 57 410,6
Чистий прибуток (збиток) - 17,0 0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), 

представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами пов’язаними з по-
рядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 49000, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Ширшова, буд. 9, к. 11, з понеділка по п’ятницю з 14:00 год. до 17:00 год., шляхом  
письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Директор 
Щербак Володимир Дмитрович. Телефон для довідок: (056) 375-75-38.

Директор ПрАТ «АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БРИКЕТ»!

ПрАТ ІІ «БРИКЕТ» (код за ЄДРПОУ 33718557, місцезнаходження: 49069, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Артема, буд. 94) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання 22 
квітня 2013 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних 
зборів: 22 квітня 2013 року об 10:00 год. Місце проведення річних загальних зборів: 49069, м. 
Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, к. 12. Час початку реєстрації учасників річних загальних 
зборів: 22 квітня 2013 року о 9:30 год. Час закінчення реєстрації учасників річних загальних 
зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 16 квітня 2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і виснов-

ків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (диві-
дендів), визначення порядку покриття збитків.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Обрання Ревізора товариства.
9. Припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового виконавчого органу.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року.
11. Припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ ІІ «БРИКЕТ» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік
Усього активів 43 843,4 46 986,2
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 14 262,0 8 113,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,0 14,3
Нерозподілений прибуток 0,4 0,4
Власний капітал 424,7 424,7
Статутний капітал 424,3 424,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 43 418,7 46 561,5
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42 430 751 42 430 751
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 1
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (пас-

порт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, у робочі дні з 14:00 год. до 16:30 год., шляхом 
письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Голови 
Правління Євтушок Ірини Михайлівні.Телефон для довідок: (056) 375-75-38.

Голова Правління ПрАТ ІІ «БРИКЕТ»



49
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ»!

ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 33325237, місцезнаходження: 49069, 
м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про 
скликання 22 квітня 2013 року чергових загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення 
річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Місце проведення річних загальних 
зборів: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, к. 14. Час початку реєстрації учасників 
річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 09:30 год. Час закінчення реєстрації учасників  
річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 16 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і ви-

сновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку 
(дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Обрання Ревізора товариства.
9. Припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового виконавчого органу.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом року.
11. Припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік
Усього активів 62171 72676,9
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 15376,5 376,5
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 36,0 35,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,1 9563,4
Нерозподілений прибуток 1,5 0,5
Власний капітал 35001,5 35000,5
Статутний капітал 35000,0 35000,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 27169,5 37676,4
Чистий прибуток (збиток) 0,6 -1,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 500 000 000 3 500 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (пас-

порт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, з понеділка по п’ятницю з 09:30 год. до 13:00 
год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення 
зборів – Директор Бабченка Дмитро Олександрович. Телефон для довідок: (056) 375-75-38.

Директор ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАТИ»!
ПрАТ «ПЛАТИ» (код за ЄДРПОУ 33858130, місцезнаходження: 49069, м. Дніпро-

петровськ, вул. Артема, буд. 94) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання 
22 квітня 2013 року чергових загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних за-
гальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Місце проведення річних загальних зборів: 
49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, к. 17. Час початку реєстрації учасників річ-
них загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 09:30 год. Час закінчення реєстрації учасників 
річних загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 16 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і ви-

сновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку 
(дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Обрання Ревізора товариства.
9. Припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового виконавчого органу.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом року.
11. Припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЛАТИ» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік 
Усього активів 50 581,1 50 773,3
Основні засоби 1 140,8 1 140,9
Довгострокові фінансові інвестиції 4 775,0 4 775,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 997,2 546,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 8,4
Нерозподілений прибуток 0,4 0,5
Власний капітал 10 000,4 10 000,5
Статутний капітал 10 000,0 10 000,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 40 581,7 40 772,8
Чистий прибуток (збиток) 0,1 0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 000 000 10 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протя-
гом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (пас-

порт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 
49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год., 
шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів 
– Директора Шамаханова К.М. Телефон для довідок: (056) 375-75-38.

Директор ПрАТ «ПЛАТИ» 

 ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНКОРД ФІНАНС»!
ПрАТ «КОНКОРД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 33517633, місцезнаходження: м. Дніпро-

петровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 148) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про 
скликання 17 квітня 2013 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення 
річних загальних зборів: 17 квітня 2013 року об 10:00 год. Місце проведення річних загальних 
зборів: 49061, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г, кім. 108. Час початку реєстрації учасни-
ків річних загальних зборів: 17 квітня 2013 року о 9:30 год. Час закінчення реєстрації учасників 
річних загальних зборів: 17 квітня 2013 року о 10:00 год. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 11 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висно-

вків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (ди-
відендів), визначення порядку покриття збитків.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора.
9. Затвердження значних правочинів та надання попередньої згоди на укладення значних 

правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, визначення їх характеру та гра-
ничної сукупної вартості.

10. Припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «КОНКОРД ФІНАНС» за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

2011 рік 2012 рік 
Усього активів 24947.3 24997.1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24643.6 24643.6
Довгострокові фінансові інвестиції 100.0 100.0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 11.6 0.1
Власний капітал - -
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1711.4) (1820.9)
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1340.9 1400.0
Чистий прибуток (збиток) (113.5) (109.5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000000 15000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), пред-
ставникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену 
згідно з чинним законодавством України. Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
можна у робочі дні з 14:00 год. до 17:00 год., за адресою 49061, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 
82-Г, кім. 108, шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення 
зборів – Директор Резніченко Олена Володимирівна. Телефон для довідок: (0562) 33-45-86.

Директор ПрАТ «КОНКОРД ФІНАНС»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІДЕР-ІНВЕСТ»!
ПАТ «ЗНКІФ «ЛІДЕР-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35396907, місцезнаходження: 49006, м. Дні-

пропетровськ, вул. Чичеріна, буд. 21) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання 
22 квітня 2013 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних 
зборів: 22 квітня 2013 року 2013 року об 10:00 год. Місце проведення річних загальних зборів: 
49008, м. Дніпропетровськ, вул. Червона, буд. 21-Г, кім. 501. Час початку реєстрації учасників річ-
них загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 9:30 год. Час закінчення реєстрації учасників річних 
загальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 16 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Звіт компанії з управління активами ПАТ «ЗНКІФ «ЛІДЕР-ІНВЕСТ» про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ЛІДЕР-ІНВЕСТ» за 2012 р.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Порядок розподілу 

прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. Про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змін до регламенту Товариства.
11. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами та їх затвердження.
12. Про внесення змін до договору зі зберігачем активів та їх затвердження.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом року, визначення їх характеру та граничної сукупної вартості.
14. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що було заключено Товари-

ством у 2012 році.
15. Припинення повноважень членів Лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЗНКІФ «ЛІДЕР-ІНВЕСТ» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік 
Усього активів 56007 54342
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 47834 47834
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2403 1940
Грошові кошти та їх еквіваленти 4412 3
Нерозподілений прибуток 2846 3451
Власний капітал 53646 54251
Статутний капітал 300000 300000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2361 91
Чистий прибуток (збиток) 951 605
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50227 50227
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -

 Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), 
представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами пов’язаними з 
порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 49006, м. Дніпро-
петровськ, вул. Чичеріна, буд. 21, з понеділка по п’ятницю з 10:00 год. до 13:00 год., шляхом 
письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Голова На-
глядової ради Маньков Олександр Васильович. Телефон для довідок: (056) 376-92-31.

Голова Наглядової ради Маньков О.В.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАМІТ»!
ПрАТ «СКАМІТ» (код за ЄДРПОУ 36207711, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, 

пров. Скориківський, буд. 5, к. 7) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання 22 
квітня 2013 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних 
зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Місце проведення річних загальних зборів: 49000, м. 
Дніпропетровськ, пров. Скориківський, буд. 5, к. 7. Час початку реєстрації учасників річних за-
гальних зборів: 22 квітня 2013 року о 09:30 год. Час закінчення реєстрації учасників річних за-
гальних зборів: 22 квітня 2013 року о 10:00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 16 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висно-

вків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (ди-
відендів), визначення порядку покриття збитків.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Обрання Ревізора товариства.
9. Припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового виконавчого органу.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року.
11. Припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СКАМІТ» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік 
Усього активів 54904,2 77230,7
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 13117,1 13117,1
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - 18,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,0 12601,0
Нерозподілений прибуток 0,5 0,5
Власний капітал 29000,5 29000,5
Статутний капітал 29000,0 29000,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 25903,7 48230,2
Чистий прибуток (збиток) 26,1 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29000000 29000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

 Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (пас-
порт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 
49000, м. Дніпропетровськ, пров. Скориківський, буд. 5, к. 7, з понеділка по п’ятницю з 09:00 
год. до 13:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та 
проведення зборів – Директора Растяпіна О.В. Телефон для довідок: (056) 375-75-38.

Директор Растяпін О.В.

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй 

ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «ПЕРШИй ІНВЕСТИЦІйНИй 
ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

(місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська/Гончара, буд. 25/2, літ. А, к. 
20; код ЄДРПОУ 33308693) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться «18» квітня 2013 року об 11:00 годині за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народ-
ного Ополчення, 1, 6-й поверх, кімната № 36.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться за місцем проведення зборів з 
10:30 год. до 10:45 год. згідно переліку, складеного станом на 24-ту годину «12» квітня  
2013 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на 
право участі у загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріа-
лами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних 
зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Народ-
ного Ополчення, 1, 6-й поверх, кімната № 36. В день проведення загальних зборів 18 квітня 
2013 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення за-
гальних зборів Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акці-
онерів з документами – Голова Ліквідаційної комісії Товариства В.А. Король.

Телефон для довідок: (044) 490-51-85.

Порядок денний:
Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження 1. 

кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.2. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), отриманих у 2012 році.3. 
Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства станом на дату закінчен-4. 

ня реалізації активів Товариства, складених з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії.
Затвердження розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на дату закінчен-5. 

ня реалізації активів Товариства, складених з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії.
6. Затвердження кошторису витрат Ліквідаційної комісії.
Голова Ліквідаційної комісії     В.А. Король

Наглядова рада 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКА 
МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА 

ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ»,
яке знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Фортеця, 19 повідомляє про проведен-

ня річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2013 р. о 11:00 годині за 
адресою: м. Кіровоград, вул. Фортеця, 19, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) – з 10:30 до 10:55. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, для представників – довіреність. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах складений станом на 16.04.2013 р.

Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2012 рік

Найменування показника
період

Звітний Попередній
Усього активів 192,8 475,6
Основні засоби 583,8 559,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 36,0 37,5
Сумарна дебіторська заборгованість 37,3 223,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 61,3
Нерозподілений прибуток 54,6 301,9
Власний капітал 152,6 399,9
Статутний капітал 96,2 96,2
Довгострокові зобов’язання 21,2 0,0
Поточні зобов’язання 19,0 75,7
Чистий прибуток (збиток) -247,3 -37,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9088 9088
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 18

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним збо-
рів, за адресою: м. Кіровоград, вул. Фортеця, 19, кабінет головного бухгалтера.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Адаменко Анатолій 
Валерійович, тел.: (050) 669-75-92.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річ-
ні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 36018520, місцезна-
ходження: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла 
Маркса, будинок 22, відбудуться «22» квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: 
49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буди-
нок 22, 6 поверх, кімната 609.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. 

Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства 

у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший 

квартал 2014 року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-

актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

2012 2011

Усього активів 66489 60509

Основні засоби 35 30

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 518 12361

Грошові кошти та їх еквіваленти 1036 206

Нерозподілений прибуток 5336 5

Власний капітал 65837 60506

Статутний капітал 60500 60500

Довгострокові зобов’язання 584 -

Поточні зобов’язання 5 3

Чистий прибуток (збиток) - -

Середньорічна кількість акцій (шт.) 60500 60500

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

Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець (осіб) 7 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів «16» квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «22» 
квітня 2013 року з 14:00 до 14:45 годин за місцем проведення річних загальних 
зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та 
доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. 
Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юри-
дичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які 
підтверджують призначення представника на посаду. З проектами рішень річних за-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9:00 до 
18:00 години, за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 
проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової ради Галушко 
Андрій Георгійович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення. Кожен 
акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загаль-
них зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в 
письмовій формі за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 
проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609, у термін, передбачений 
Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI. 

Телефон для довідок: (056) 789-48-00.
Голова Наглядової ради АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» Галушко Андрій Георгійович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 586-43-94
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Наглядова рада 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКА 
МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА 

ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ»,
яке знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Фортеця, 19 повідомляє про проведен-

ня річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2013 р. о 11:00 годині за 
адресою: м. Кіровоград, вул. Фортеця, 19, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) – з 10:30 до 10:55. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, для представників – довіреність. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах складений станом на 16.04.2013 р.

Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2012 рік

Найменування показника
період

Звітний Попередній
Усього активів 192,8 475,6
Основні засоби 583,8 559,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 36,0 37,5
Сумарна дебіторська заборгованість 37,3 223,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 61,3
Нерозподілений прибуток 54,6 301,9
Власний капітал 152,6 399,9
Статутний капітал 96,2 96,2
Довгострокові зобов’язання 21,2 0,0
Поточні зобов’язання 19,0 75,7
Чистий прибуток (збиток) -247,3 -37,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9088 9088
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 18

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним збо-
рів, за адресою: м. Кіровоград, вул. Фортеця, 19, кабінет головного бухгалтера.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Адаменко Анатолій 
Валерійович, тел.: (050) 669-75-92.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річ-
ні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 36018520, місцезна-
ходження: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла 
Маркса, будинок 22, відбудуться «22» квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: 
49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буди-
нок 22, 6 поверх, кімната 609.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. 

Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства 

у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший 

квартал 2014 року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-

актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

2012 2011

Усього активів 66489 60509

Основні засоби 35 30

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 518 12361

Грошові кошти та їх еквіваленти 1036 206

Нерозподілений прибуток 5336 5

Власний капітал 65837 60506

Статутний капітал 60500 60500

Довгострокові зобов’язання 584 -

Поточні зобов’язання 5 3

Чистий прибуток (збиток) - -

Середньорічна кількість акцій (шт.) 60500 60500

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

Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець (осіб) 7 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів «16» квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «22» 
квітня 2013 року з 14:00 до 14:45 годин за місцем проведення річних загальних 
зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та 
доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. 
Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юри-
дичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які 
підтверджують призначення представника на посаду. З проектами рішень річних за-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9:00 до 
18:00 години, за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 
проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової ради Галушко 
Андрій Георгійович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення. Кожен 
акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загаль-
них зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в 
письмовій формі за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 
проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609, у термін, передбачений 
Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI. 

Телефон для довідок: (056) 789-48-00.
Голова Наглядової ради АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» Галушко Андрій Георгійович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення 
про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «ІВАНОПІЛЬСЬКИй ЦУКРОВИй ЗАВОД»
Публічне акціонерне товариство «Іванопільський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 

00372380; місцезнаходження: 13253, Житомирська обл., с. Іванопіль, вул. Радянська, 30, 
далі – Товариство) повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 29 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: 13253, Житомир-
ська обл., с. Іванопіль, вул. Радянська, 30, зала для переговорів.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 09-00 годині, 
закінчення реєстрації о 09-45 годині. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення 
зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціоне-
рів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтвер-
джує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

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

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у загальних 

зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, в тому числі – звіту про фінансо-
ві результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу 

Товариства станом на кінець 2012 фінансового року.
9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до 18:00 за адресою: 13253, Житомирська обл., 
с. Іванопіль, вул. Радянська, 30, зала для переговорів. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. Генерального директора Адамець 
Олена Володимирівна. Довідки за телефоном: (041) 3944182.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 3016,0 3374,5
Основні засоби 4458,0 4761,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4,2 4,2
Сумарна дебіторська заборгованість 17,8 64,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,0 38,4
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 3016,0 3374,5
Статутний капітал 148,8 148,8
Довгострокові зобов'язання 4162,2 4162,2
Поточні зобов'язання 398,6 417,2
Чистий прибуток (збиток) -18,5 -42,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 141717 141717
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5

 (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14) повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів 22 квітня 2013 року о 10-00 за адресою: 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс ПрАТ «Суднопідйом», 3-й поверх, к.3).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 22 квітня 2013 року з 09-00 до 09-50 за 
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс ПрАТ «Суднопідйом», 3-й поверх, к.3).

Порядок денний зборів:
Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря зборів.1. 
Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2012 рік. Затвердження 2. 

річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2012 рік.3. 
Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 2012 рік.4. 
Про дивіденди за 2012 рік та затвердження бюджету товариства на 2013 рік.5. 
Про відміну окремих рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів  6. 

ПрАТ «Суднопідйом» 12.04.2012 р.
Про переобрання Голови та членів Наглядової Ради товариства.7. 
Про переобрання Ревізора товариства.8. 
Про затвердження окремих договорів, укладених товариством в 2012 році.9. 
Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством.10. 

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись в робочі дні 
з 19.03.2013 р. з 9.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (централь-
ний офіс ПрАТ «Суднопідйом», 3-й поверх, к. 3). Відповідальна особа – Желєзняк Майя 
Василівна.

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

Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам необхідно при собі мати паспорт, 
а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, оформлену у порядку, вста-
новленому законодавством.

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

Найменування показника період
2012 рік 2011 рік

Усього активів 12917 12832
Основні засоби 9467 10213
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1031 1021,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1039 1216,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 376,3
Нерозподілений прибуток 1132 1176,0
Власний капітал 11094 11742,6
Статутний капітал 35 35
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1823 1089,4
Чистий прибуток (збиток) - 1488,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5550 5550
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 45

Голова Наглядової Ради 
ПрАТ «Суднопідйом»          Жолос В.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОПІДйОМ»

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ РОСТОК»

(код ЄДРПОУ 00227560, адреса: 03067, м. Київ, б-р Івана Лепсе, 4)
Річні Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 22 квітня 2013 року о 14.00 за 

адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зала.
Порядок денний:

Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів.1. 
Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік 2. 

та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік.3. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.4. 
Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.5. 
Про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2012 році та затвердження плану роз-6. 

поділу прибутку на 2013 рік.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Компанія Росток» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний,
на 01.01.2013р.

Попередній, на 
01.01.2012р.

Усього активів (чисті активи) 850 075 890 108
Основні засоби та нематеріальні активи 811 982 858 306
Довгострокові фінансові інвестиції (вкладення в 
асоційовані та дочірні компанії) 

274 250

Кредити, що надані клієнтам 0 0
Кошти в інших банках 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість (з форми 605) 18 778 18 173
Довгострокові активи, призначені для продажу 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 5
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал (балансовий) 703 961 745 263
Статутний капітал 31 500 31 500
Довгострокові зобов'язання 15 447 28 000
Поточні зобов'язання 129 281 115 605
Чистий прибуток (збиток) - 41 316 - 30 365
Середньорічна кількість акцій (шт.) 900 000 900 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Середньооблікова чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

180 235

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціоне-
рів ПАТ «Компанія Росток» станом на 24.00 годину 16 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем проведення зборів з 
12.00 до 13.45 години за київським часом 22 квітня 2013 року.

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: м. Київ, б-р Івана Лепсе, 4, 
кімн.314а, тел.: 454-04-74.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Голова Правління ПАТ «Компанія Росток». Довідки за телефоном: (044) 454-04-74.

Правління
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомляємо, що 23 квітня 2013 р. о 10.00 годині відбудуться річні загальні збори 

акціонерів Публічного акціонерного товариства «Брусилівська Райагропромтехніка» з на-
ступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного 
складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилів-
ська Райагропромтехніка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік, 
розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Збори відбудуться за адресою: Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Чапаєва, буд. 3, 
2-й поверх адміністративного приміщення. Реєстрація акціонерів буде проводитись 
23.04.2013 р. з 09-00 до 09-45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 
12.03.2013 р. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – станом на 24 годину 17.04.2013 р. Акціонерам при собі мати документ, що по-
свідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Акціо-
нери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 

порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного, у Директора Ма-
рача Андрія Павловича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Довідки за телефоном: (04162) 3-03-78.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 975 1020
Основні засоби 913 960
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12 12
Сумарна дебіторська заборгованість 49 47
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток - 324 - 314
Власний капітал 621 668
Статутний капітал 165 165
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 354 352
Чистий прибуток (збиток) - 10 7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 658909 658909
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 1

ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРУСИЛІВСЬКА РАйАГРОПРОМТЕХНІКА»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство « Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» пові-
домляє Вас, що 18 квітня 2013 року об 11.00 год. за адресою: м.Мукачево, вул.Матро-
сова, 13/1, (у приміщенні актового залу головного корпусу ),  відбудуться загальні 
збори акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах : 12 квітня  2013 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеть-
ся з 9.30 до 10.30 год. за адресою: м.Мукачево,вул.Матросова,13/1.

Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів – паспорт 
і доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

З матеріалами, що пов»язані з порядком денним зборів, акціонери можуть озна-
йомитись у робочі дні з 13.00 до 16.00 за адресою: м.Мукачево, вул.Матросова, 13/1  
(відділ персоналу), а в день проведення зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа  за порядок ознайомлення акціонерів з документами – еконо-
міст Тегзе В.І., тел. (03131) 5-46-99            

Порядок денний
Обрання лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту роботи за-1. 

гальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяль-2. 

ності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту гене-
рального директора. Визначення   основних   напрямів  діяльності  акціонерного  то-
вариства у 2013 році

Звіт Наглядової ради  за 2012р.3.  Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради Товариства.

Звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення 4. 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Затвердження річного звіту, (балансу ) Товариства  за 2012р.5. 
Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) То-6. 

вариства   за підсумками роботи у  2012р.
Про затвердження рішень прийнятих наглядовою радою в 2012 році та  попере-7. 

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року, та надання повноважень на укладання таких договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика  «Мрія» (тис.грн.)

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 30964 33353
Основні засоби 27951 29490
Довгострокові фінансові інвестиції 198 236
Запаси 1215 1135
Сумарна дебіторська заборгованість 1590 2442
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 49
Нерозподілений прибуток (36817) (33154)
 Власний капітал (31686 ) (28023)
Статутний капітал 5130 5130
Довгострокові зобов’язання 14192 13958
Поточні зобов’язання 48458 47418
Чистий прибуток (збиток) (3663) (446)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 513045871 513045871
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 233 314
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР, 147, повідомляє 
про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться «19» квітня 2013 року о 13-00 
за адресою: м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР, 147, Актова зала адміністративної 
будівлі АТ «Харківська автобаза №2».

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем 
проведення зборів 19 квітня 2013р. з 12-00 до 13-40. Перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 15 квітня 2013р.

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

за 2012 рік.
Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності  Товариства за 4. 

2012  рік.
Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності  Товариства за 5. 

2012  рік.
Затвердження Звіту Ревізійної комісії.6. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.7. 
Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 8. 

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

Про розподіл прибутку за результатами діяльності  Товариства за 2012 рік.9. 
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного:
- від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення збо-

рів, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР, 147, у при-
міщенні бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня  
перерва з 12-00 один до 13 годин).  Документи надаються для ознайомлення та не під-
лягають виносу.

- в день проведення  зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, пр. 
П'ятидесятиріччя СРСР, 147, у приміщенні бухгалтерії. Документи надаються для озна-
йомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгал-
тер Пазднікова Тетяна Анатоліївна.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства 

тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4202 3594
Основні засоби 1747 2060
Довгострокові фінансові інвестиції - --
Запаси 102 132
Сумарна дебіторська заборгованість 2269 1266
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 44
Нерозподілений прибуток 426 74
Власний капітал 787 435
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов'язання - --
Поточні зобов'язання 3415 3159
Чистий прибуток 352 642
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 695 075 1 695 075
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 1539
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

- 215,64

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 84 83

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представ-
ників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим  законодавством і 
ПАСПОРТ. тел. (572) 976-152»

Голова правління    О.В. Пелипенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»

(код ЄДРПОУ 00190762), що знаходиться за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тер-
нопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, пові-
домляє Вас, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 року об 11.00 
годині за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березо-
виця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:00 год. до 10:45 год. Для 
реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – до-
ручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

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

Порядок денний:
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.3. 
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 4. 

2012 рік.
Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 5. 

наглядової ради.
Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії 6. 

про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. Затвер-8. 

дження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 
Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товари-10. 

ством.
Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.11. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами на-12. 

глядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами наглядової ради.

Про затвердження рішення Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Тернопільвтор-13. 
мет» значних правочинів з АТ «Ощадбанк» та схвалення таких правочинів.

Затвердження рішень Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Тернопільвтормет» 14. 
значних правочинів з іншими банками та фінансовими установами та схвалення таких пра-
вочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 24488 19841
Основні засоби 3447 3067
Довгострокові фінансові інвестиції 8065 8065
Запаси 2600 3521
Сумарна дебіторська заборгованість 9828 4834
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 11
Нерозподілений прибуток 6879 7109
Власний капітал 5162 5162
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9947 4732
Чистий прибуток (збиток) -230 -723
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000000 10000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 120 145

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів 
акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Терно-
пільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відро-
дження, буд. 14, кімната юриста.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – юрисконсульт.

Телефон для довідок: 0352 27 41 67.
Правління ПАТ «Тернопільвтормет»

Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента 23359034
Місцезнаходження емітента 49107, м. Дніпропетровськ, 

шосе Запорізьке,22
Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(056) 373-50-59

Електронна поштова адреса емітента ilychuck@mail.dp.energy.gov.ua
Вид особливої інформації Інформація про зміну складу 

посадових осіб емітента ПАТ «ДТЕК 
ДНІПРООБЛ-ЕНЕРГО»

Рішенням Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 
ДНІПРООБЛЕНЕРГО» від 14.03.2013 року (протокол № 1 від 14.03.2013 року) з 

числа членів Ревізійної комісії обрано Голову Ревізійної комісії Товариства – юри-
дичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК», міс-
цезнаходження: 83055, м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 11, код за ЄДРПОУ 
34225325, яке володіє 0,00002 відсотків статутного капіталу.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись на під-
ставі п.18.6. Статуту Товариства.

Строк, на який  призначено, не визначено, але у будь-якому випадку не біль-
ше, ніж строк дії повноважень ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДТЕК» як Члена Ревізійної комісії Товариства.

Як юридична особа, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДТЕК» непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний  директор                                                               С.С. Бубліков

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»



64

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИй ШЛЯХ»
(код за ЄДРПОУ 00448516, місцезнаходження Товариства – Житомирська об-

ласть, м. Коростишів, вул. Гвардійська, буд.44) повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на  
25 квітня 2013 року за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Гвардій-
ська, буд.44 (в кабінеті директора Товариства). Початок загальних зборів о 10 год.  
00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведен-
ня зборів 25 квітня 2013 року, початок реєстрації о 09 год. 20 хв., закінчення реєстра-
ції о 09 год. 50 хв.

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

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку про-2. 

ведення загальних зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту На-3. 

глядової ради, звіту Ревізора Товариства.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.4. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 5. 

2012 році.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Това-6. 

риства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства.7. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з голо-8. 

вою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загаль-
них зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті директора Товариства 
за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Гвардійська, буд.44 на під-
ставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства. Перелік ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину  
19 квітня 2013 року.

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

Найменування показника період
2012 2011

Усього активів 423 376
Основні засоби 299 300
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14 6
Сумарна дебіторська заборгованість 4 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2
Нерозподілений прибуток -255 -300
Власний капітал 243 183
Статутний капітал 297 297
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 180 193
Чистий прибуток (збиток) 45 -199
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1187093 1187093
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОБУТПОСЛУГИ»

(код за ЄДРПОУ 22052305, місцезнаходження Товариства – 11002, Житомирська обл., 
м. Олевськ, вул. Привокзальна, буд.8) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 23 квітня 
2013 року за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, буд. 8 (в 
цеху по пошиттю одягу). Початок загальних зборів акціонерів 23 квітня 2013 року об 
11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем 
проведення загальних зборів 23 квітня 2013 року, початок реєстрації о 10 год. 20 хв., 
закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв.

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

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку про-2. 

ведення загальних зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової 3. 

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

2012 році.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загаль-
них зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті бухгалтерії Товариства 
за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, буд. 8 на підставі на-
даного акціонером відповідного запиту, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – головний бухгалтер ПрАТ «Побутпослуги» Семенова М.О. Перелік ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину  
17 квітня 2013 року.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 

Найменування показника період
2012 р. 2011 р.

Усього активів 1251,3 1252,5
Основні засоби 1244,0 1245,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -52,6 -52,6
Власний капітал 1251,2 1252,4
Статутний капітал 82,7 82,7
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 330780 330780
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 25 24

 (місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, б. 6) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Будіндустрії, б. 6, актовий зал;
дата та час проведення загальних зборів – 17 квітня 2013 року о 10:00 годині;
місце реєстрації акціонерів – м. Київ, вул. Будіндустрії, б.6, актовий зал;
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 9:00 година 17 квітня 

2013 року; час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 9 година  
45 хвилин 17 квітня 2013 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
11 квітня 2013 року.

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

2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.4. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.6. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.7. 

З матеріалами щодо підготовки та проведення Зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, б.6, відділ кадрів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 
години за попереднім записом за тел.: /044/ 255-13-92. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Гуржій Сергій 
Михайлович.

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

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представ-
никам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УСМ» (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 4 392 5 309
Основні засоби 818 958
Довгострокові фінансові інвестиції 1 401 1 401
Запаси та незавершене виробництво 353 388
Сумарна дебіторська заборгованість 1 764 1 951
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 567
Нерозподілений прибуток (збиток) 233 1 077
Власний капітал 4 229 5 073
Статутний капітал 1 150 1 150
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 163 236
Чистий прибуток -884 -102
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 600 559 4 600 559
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57 85

ПАТ «Управління спеціальних машин»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН»
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№52, 18 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКАРПАТВТОРМЕТ» 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
КАРПАТВТОРМЕТ».

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту: Україна, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Гагаріна, буд. 53.

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Закарпатвтормет» (код ЄДРПОУ 13598192) 

повідомляє Вас, що 25 квітня 2013 року об 11.00 год. за адресою: м. Ужгород, 
вул. Гагаріна, буд. 53. (актовий зал), відбудуться чергові Загальні збори акціоне-
рів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбу-
деться 25 квітня 2013 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: м. Ужгород,  
вул. Гагаріна, буд. 53 (актовий зал). Реєстрація акціонерів та їх представників для 
участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеному станом на 19 квітня 2013 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з матеріалам відбудеться від дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2013 року (включно) з понеділка 
по п’ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) 
за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, буд. 53 (кімната головного бухгалтера). 
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів особа – Веселів-
ська В.В.

У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається 
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.3. 
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-4. 

риства за 2012 рік.
Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-5. 

гляду звіту наглядової ради.
Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізій-6. 

ної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за  8. 

2012 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 
Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчиня-10. 

тися Товариством.
Про затвердження рішення Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Закар-11. 

патвтормет» значних правочинів з АТ «Ощадбанк» та схвалення таких правочинів.
Затвердження рішень Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Закапат-12. 

втормет» значних правочинів з іншими банками та фінансовими установами та 
схвалення таких правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпатвтормет» 

(тис.грн.)
Найменування показника період

звітній попередній
Усього активів 15243 14160
Основні засоби 3098 2100
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 478 1650
Сумарна дебіторська заборгованість 10604 8336
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 7
Нерозподілений прибуток 445 889
Власний капітал 8502 8946
Статутний капітал 7767 7767
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6741 4375
Чистий прибуток (збиток) (444) (963)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 246560 246560
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 65

Телефони для довідок: (03122) 2 97 99; 3 33 84; 3 61 06.
Правління ПАТ «Закарпатвтормет»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИй ЗАВОД «МОДУЛЬ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-
механічний завод «Модуль»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 24592175
1.4. Місцезнаходження емітента – 02091, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044-566-76-71
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@rmz-modul.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: немає
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ремонтно-механічний за-

вод «Модуль» (Протокол № 14-03/2013 від 14 березня 2013 року):
- припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод 

«Модуль» Драгана Андрія Юрійовича, паспорт серії СН № 108465, виданий Подільським 
РУГУ МВС України в м. Києві, 20 лютого 1996 року; реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2453211139; який зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, 
вул. Хорива, будинок 22/28, квартира 42. Посаду члена наглядової ради займав протягом 
2 років. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 
0,0050%. Підстава припинення повноваження – рішення загальних зборів акціонерів.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод 
«Модуль» Вржеща Юрія Михайловича, паспорт серії СН № 878408, виданий Московським 
РУГУ МВС України в м. Києві, 03 вересня 1998 року; реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків 2381503153; який зареєстрований за адресою: Україна, 24320, Він-
ницька область, Тростянецький район, м. Ладижин. Посаду члена наглядової ради займав 
протягом 2 років. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Мо-
дуль» - 8,3314%. Підстава припинення повноваження – рішення загальних зборів акціо-
нерів.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод 
«Модуль» Патраманаського Володимира Васильовича, паспорт серії СР № 155785, вида-
ний Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл., 01 січня 1997 року; реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 2568906159; який зареєстрований за адресою: 
Україна, 31500, Хмельницька область, смт. Летичів, пров. Терешкової, 7, кв. 4. Посаду 
члена наглядової ради займав протягом 2 років. Частка в статутному капіталі  
ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 0,0177%. Підстава припинення повнова-
ження – рішення загальних зборів акціонерів.

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Ремонтно-механічний за-
вод «Модуль» Рунова Анатолія Олександровича, паспорт: СО 137977, виданий 27.05.1999 
Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києві. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-
механічний завод «Модуль» - 0%. Посаду члена наглядової ради займав протягом 2 років. 
Підстава припинення повноваження – рішення загальних зборів акціонерів.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «Ремонтно-механічний за-
вод «Модуль» Товариство з обмеженою відповідальністю «Гостиний двір», код за  
ЄДРПОУ 32043050. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Мо-
дуль» - 81,2826%. Посаду члена наглядової ради займав протягом 2 років. Підстава 
припинення повноваження – рішення загальних зборів акціонерів.

- обрано строком на три роки членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний 
завод «Модуль» Драгана Андрія Юрійовича, паспорт серії СН № 108465, виданий Поділь-
ським РУГУ МВС України в м. Києві, 20 лютого 1996 року; реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2453211139; який зареєстрований за адресою: Україна, 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, будинок 22/28, квартира 42. Частка в статутному капіталі  
ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 0,0050%. Будь-яка заборона обiймати 
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяль-
ності – Директор ТОВ «Кредо актив есет менеджмент», Директор ТОВ «Матриця ІКС».

- обрано строком на три роки членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний 
завод «Модуль» Вржеща Юрія Михайловича, паспорт серії СН № 878408, виданий Мос-
ковським РУГУ МВС України в м. Києві, 03 вересня 1998 року; реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків 2381503153; який зареєстрований за адресою: Україна, 
24320, Вінницька область, Тростянецький район, м. Ладижин. Частка в статутному капіта-
лі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 8,3314%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Будь-яка заборона обiймати певнi посади та/або 
займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.

- обрано строком на три роки членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний 
завод «Модуль» Товариство з обмеженою відповідальністю «Гостиний двір», код за  
ЄДРПОУ 32043050. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Мо-
дуль» - 81,2826%.

- обрано строком на три роки на посаду Ревізора ПрАТ «Ремонтно-механічний завод 
«Модуль» Нужного Володимира Петровича, паспорт СО 503676, виданий 25.01.2001 
Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi, реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків 2225411098. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод 
«Модуль» - 0%. Будь-яка заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. По-
сади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – директор ПАТ «Молнія», директор 
ТОВ «Бетонодом».

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Директор      Ящинський Павло Анатолійович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСИББАНК»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство 
«УкрСиббанк», 61001, м. Харків, пр. Московський, 60

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє Вам про скликан-
ня позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», які відбудуться 23 квітня 
2013 року о 12:00 за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися за місцем прове-
дення зборів з 11.15 год. до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у Загальних зборах: 
станом на 24 годину 17 квітня 2013 року.

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

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.1. 
Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.2. 
Про припинення повноважень членів Спостережної Ради.3. 
Про обрання членів Спостережної Ради.4. 
Про обрання Голови Спостережної Ради.5. 
Про обрання заступників Голови Спостережної Ради.6. 
Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної 7. 

Ради.
Про встановлення розмірів винагороди членів Спостережної Ради.8. 
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спо-9. 

стережної Ради.
Про внесення змін до Статуту Банку.10. 
Про затвердження висновків Ревізійної Комісії до річного фінансового звіту і балан-11. 

су за 2012 рік.
Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.12. 
Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2012 рік.13. 
Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку за 2012 рік –  14. 

ТОВ «Українська аудиторська служба» до річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.
Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку за 2012 рік –  15. 

ТОВ «Українська аудиторська служба»  до річної консолідованої фінансової звітності Банку 
за 2012 рік.

Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2012 рік.16. 
Звіт Спостережної Ради за 2012 рік і прийняття рішення за результатами його роз-17. 

гляду.
Звіт Правління за 2012рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.18. 
Звіт Ревізійної Комісії за 2012 рік і прийняття рішення за результатами його  19. 

розгляду.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності  Банку (тис. грн.)* 

Найменування показника 

період 
звітний, 

станом на  
01.01.2013

попередній, станом 
на 01.01.2012 

Усього активів, в т.ч. 25 345 639 31 230 596
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви 5 082 900 7 456 610
Кошти в інших банках 17 994 340 595
Кредити та заборгованість клієнтів 15 368 752 18 545 579
Усього зобов'язань, в т.ч.   22 567 102 29 940 936
Кошти банків 769 649 3 587 110
Кошти клієнтів 17 449 631 20 957 709
Усього власного капіталу, в т.ч. 2 778 537 1 289 660
Статутний капітал 1 774 333 7 511 665
Чистий прибуток/(збиток) 20 541 (812 628)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,0001 (0,0031)
Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію 
(грн.) 

0,0007 (0,026)

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

0,0001 (0,0031)

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію (грн.) 

0,0007 (0,026)

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує осо-
бу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства, та документ, що ідентифікує особу.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-

тися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адре-
сою: м. Харків, пр. Московський, 60, 4 поверх, кімната 4.5 у робочі дні (кожної середи), в 
час з 11.00 год. до 12.00 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці  їх  
проведення за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304 в час з 11.00 год. 
до 12.00 год. 

Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: Заступник Голови Правління - начальник Юридичного департаменту АТ «Укр-
Сиббанк» - Панов Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюватиметься співробітником 
Юридичного Департаменту Лукашенко Наталією Вікторівною.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів 
протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі «Новини» на веб-сторінці Банку в 
мережі Інтернет.

З повагою,
Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»
Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»
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Місцезнаходження: Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 к. 42 
код за ЄДРПОУ 32377036
(далі також «Товариство»)

повідомляє
про те, що 17 квітня 2013 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 01054, м. Київ,  

вулиця Б.Хмельницького, 53, 1 поверх (конференц-зал), відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Голови, Секретаря Загальних зборів Товариства, членів Лічильної комісії 

Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товари-

ства у 2012 році. 
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про скасування Положень Товариства про Виконавчий орган, про Наглядову раду, про 

Ревізійну комісію, про Загальні збори акціонерів Товариства.  
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про зміну кількісного складу членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договору, що укладається з особами, обраними на посаду 

членів Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
від імені  Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства. 

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про зміну кількісного складу членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договору, що укладається з особами, обраними на посаду 

членів Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
від імені  Товариства договору з членами ревізійної комісії Товариства.

18. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
19. Про відзив колегіального Виконавчого органу Товариства та утворення одноособово-

го Виконавчого органу Товариства.
20. Про обрання особи/осіб на посаду/посади Виконавчого органу Товариства.
21. Про затвердження щорічного кошторису граничних витрат на утримання Наглядової 

ради Товариства.
22. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо 

яких є заінтересованість.
23. Про погодження правочинів, що були здійснені Товариством у 2012 році.
Перелік акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», які мають право на участь у річних 

Загальних зборах Товариства, призначених на 17 квітня 2013 року, складається станом на  
24 годину 11 квітня 2013 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» для здійснення 

персонального повідомлення про проведення 17 квітня 2013 року річних Загальних зборів 
Товариства - 14 березня 2013 року.  

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстра-
ційною комісією ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» 17 квітня 2013 року з 13:00 години до 
13:45 години за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, 01054,  
м. Київ, вулиця Б.Хмельницького, 53, 1 поверх (конференц-зал)

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного 
законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів 
Товариства, за адресою: Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 к. 42 у робочі дні з 
14:00 до 17:00 (у т.ч. шляхом отримання їх копій для ознайомлення), у порядку та в строк 
встановлений чинним законодавством України та Статутом ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАН-
НЯ». В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами 
можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа  
ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – начальник організаційно-правового управління ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» 
Лементарчук Тетяна Володимирівна, тел. (044) 379-13-49.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його поважний представник за 
відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогор-
ська, 1 к. 42 у робочі дні з 14:00 до 17:00 із письмовою заявою на ім’я Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) за 2012 рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1931607 2339627 
Основні засоби 489019 579191 
Довгострокові фінансові інвестиції 972166 769746 
Запаси 41351 3496 
Сумарна дебіторська заборгованість 426330 974561 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2741 12633 
Нерозподілений прибуток 81918 299068 
Власний капітал 1686635 1686635 
Статутний капітал 17120 17120 
Довгострокові зобов'язання - 35390 
Поточні зобов'язання 309770 301414 
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1711970 1711970 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 110 96 

За інформацією звертатися за телефонами:  (044) 379-13-49.    
Наглядова рада ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

Публічне акціонерне товариство «Кульчинський силікатний завод» (далі — Товариство), 
місцезнаходження товариства: 45241, Волинська обл., Ківерцівcький р-н, с. Кульчин, вул. За-
водська, 1, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«22» квітня 2013 року о 15.00 год., місце проведення Загальних зборів: Волинська обл., Ківер-
цівський р-н, с. Кульчин, вул. Заводська, 1 у приміщенні адміністративної будівлі в залі засі-
дань. Реєстрація акціонерів /повноважних представників акціонерів/ для участі у Загальних 
зборах проводитиметься з 14.00 год. до 14.45 год. 22 квітня 2013 року за місцем проведення 
Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право для участі у Загаль-
них зборах — станом на 24.00 год. 16 квітня 2013 року. 

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.2. Обрання Голови і членів лічильної 

комісії.
3. Звіт Директора Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності 
акціонерного товариства за результатами 2012 фінансового року та її висновки. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік. 6. Затверджен-
ня фінансової звітності і балансу Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та 
звіту Ревізійної комісії. 8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків), отриманого 
(понесених) Товариством за 2012 рік. 9. Прийняття рішення про затвердження договорів на 
суму,що перевищує 4062 тис. грн., укладених Товариством за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 19704 16248

Основні засоби 3660 3960
Довгострокові фінансові інвестиції 19 19
Запаси 1697 1941
Сумарна дебіторська заборгованість 3755 1022
Грошові кошти та їх еквіваленти 63 384
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1990) 1645
Власний капітал -238 1752
Статутний капітал 1317 1317
Довгострокові зобов'язання 1348 0
Поточні зобов'язання 18532 14496
Чистий прибуток (збиток) (1990) 1645
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5267272 5267272
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 35

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Волинська обл., Ківер-
цівський р-н, с. Кульчин, вул. Заводська, 1 (у приміщенні адміністративної будівлі в залі за-
сідань) у робочі дні, робочий час із 9.00 год. по 17.00 год.). Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер 
Токарєва О.Я., контактний телефон (0332) 78-42-12.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛЬЧИНСЬКИй СИЛІКАТНИй ЗАВОД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Миколаївська те-
плоелектроцентраль»

1.2 Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30083966
1.4 Місцезнаходження емітента: 54020, Миколаїв, Каботажний узвіз, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0512) 36-20-40 
1.6 Електронна поштова адреса емітента: kanc@ntec.mk.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: ntec.mk.ua
1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
2.1 Зміни відбулися згідно Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України №90-к від 5.02.2013р.:
Звільнити Манченка Анатолія Григоровича (особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних) з посади голови правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» з 6 лютого 2013 року у 
зв’язку із закінченням терміну дії контракту. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа на даній по-
саді перебувала з 26.04.2012 року. 

Виконання обов’язків голови правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» покласти на Кобу Ми-
хайла Сергійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), першого заступни-
ка голови правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», на період до призначення голови правління 
цього підприємства у встановленому законодавством порядку. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2.2 Зміни відбулися згідно Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України №24-к/к від 5.03.2013р.: 

Призначити Калмикова Микиту Ігоровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) на посаду в.о. голови правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» з 6 березня 2013 року тимчасо-
во на період до призначення голови правління цього підприємства у встановленому законодав-
ством порядку. Підстава: заява Калмикова М.І. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обій-мала 
особа протягом своєї діяльності: заступник голови правління зі збуту енергії та енергонагляду 
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», в.о. генерального директора ДП «Криворіжська ТЕЦ». 

Увільнити від виконання обов’язків голови правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» Кобу Ми-
хайла Сергійовича, першого заступника голови правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. голови правління                                                          Калмиков Микита Ігорович

Шановний акціонере!

ПРАТ ЗАВОД «ІСКРА»,
що знаходиться за адресою: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. С. Наливайка, 1 повідо-

мляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2013 року о 14 год. 00 хв. 
в адмінприміщенні за за адресою: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. С. Наливайка, 1. 

Порядок денний: 1). Про вибори голови та секретаря зборів ПрАТ завод «Іскра»;  
2). Про обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів акціонерів  
ПрАТ завод «Іскра»; 3). Про затвердження регламенту проведення зборів акціонерів  
ПрАТ завод «Іскра»; 4). Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту; 5). Звіт 
Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту; 6). Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту; 7). Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2012 рік (балансу та звіту про фінансові результати 
діяльності Товариства за 2012 р.); 8). Розподіл прибутку Товариства за 2012 р.; 9). За-
твердження програми діяльності Товариства на 2013 рік; 8

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ завод «Іскра» за 2011 р. 
(тис.грн.)

Усього активів – 6694, Основні засоби – 1046, Довгострокові фінансові інвестиції – 
14, Запаси – 910, Сумарна дебіторська заборгованість – 4632, Грошові кошти та їх еквіва-
лент – 0, Нерозподілений прибуток – 697, Власний капітал – 2624, Статутний капітал – 91, 
Довгострокові зобов’язання – 0, Поточні зобов’язання – 4070, Чистий прибуток (збиток) – 
697, Середньомісячна кількість акцій (шт.) – 905900, Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) – 0, Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 57.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ завод «Іскра» за 2012 р. 
(тис.грн.)

Усього активів – 7312, Основні засоби – 1130, Довгострокові фінансові інвестиції – 
14, Запаси – 1474, Сумарна дебіторська заборгованість – 4619, Грошові кошти та їх екві-
валент – 0, Нерозподілений прибуток – 848, Власний капітал – 3263, Статутний капітал – 
91, Довгострокові зобов’язання – 0, Поточні зобов’язання – 4049, Чистий прибуток 
(збиток) – 848, Середньомісячна кількість акцій (шт.) – 905900, Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду (шт.) – 0, Чисельність працівників на кінець періоду  
(осіб) – 57.

Для ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерам 
необхідно звертатись за адресою: 35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. С. На-
ливайка, 1 (приймальна голови правління). Реєстрація акціонерів буде проходити з  
13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в день проведення зборів за переліком акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеним на 15.04.2013р. Для реєстрації акціо-
нери – фізичні особи повинні мати при собі паспорт (інші документи, що посвідчують 
особу), представники акціонерів – документ на підтвердження їх повноважень (доручен-
ня), оформлене згідно діючого законодавства, і документ, що посвідчує особу. Пропо-
зиції щодо порядку денного приймаються за адресою: 35705, Рівненська область,  
м. Здолбунів, вул. С. Наливайка, 1 (приймальна голови правління). 

Довідки за телефоном: (03652) 2-55-62.
Голова правління ПрАТ завод «Іскра»               Фурманчук В. І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Тернопільвтор-1.1. 
мет»

Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство1.2. 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 00190762
1.4. Місцезнаходження емітента – Україна, 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, 

смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження, 14
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – 0352 270016, 0352 291015
1.6. Електронна поштова адреса емітента – ternopilvtormet@reyestr.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації – www.eurofinance.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на засіданні Наглядової Ради това-

риства від 13.03.2013 року (протокол № 13/03/13).
Звільнено з посади В.о. Голови правління (генерального директора) Смолінського 

Ярослава Миколайовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних 

даних). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Звільнено з посади за рішен-
ням Наглядової Ради товариства від 13.03.2013 року (протокол № 13/03/13). Звільнення 
посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Тернопільвтормет» 
від 17.10.2012 р. (протокол № 17/10/12 від 17.10.12 р). Строк, протягом якого перебував на 
посаді, становить 5 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

Призначено на посаду Голови правління (генерального директора) Плугатора Романа 
Івановича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Призначено на посаду за рішенням Наглядо-
вої Ради товариства від 13.03.2013 року (протокол № 13/03/13). Строк, на який призначено 
посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї 
діяльності: голова адміністрації, начальник управління стратегічного розвитку та будівни-
цтва. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління 
(Генеральний директор)    Плугатор Р.І., 14.03.2013 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 586-43-94

ПРАТ «ХРБУ МЖГ» скликає загальні збори акціонерів 26.04.2013р. о 10-00 за 
адресою: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, з таким порядком денним: 1.Звіт директора 
про результати діяльності за 2012р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комі-
сії. 3.Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 
2012р. 4.Попереднє затвердження значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
22.04.13. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товари-
ства. Реєстрація учасників 26.04.13 з 09.30 до 09.50 в день проведення зборів за зазначеною 
адресою. При собі мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПО ПЛЕМІННІй СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» 

(код за ЄДРПОУ 00696668) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів. 
Загальні збори акціонерів будуть проведені 23 квітня 2013 року за адресою: 85500, До-

нецька обл., смт. Велика Новосілка, вул. Горького, 45. 
Початок Загальних зборів — 10.00, реєстрація акціонерів (їх представників), які мають 

право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде 
здійснюватися у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 9.00 по 9.50 
відповідно до реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину «17» квітня 2013 р. 

Порядок денний:
1. Затвердження звіту директора про результати фінансово — господарської діяльності 

товариства у 2012 році та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
2. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
3. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсум-

ками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу. Довідки за телефоном 

(06243) 2-12-74.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами Загальних зборів до дати прове-

дення річних Загальних зборів акціонерів та у день їх проведення за місцезнаходженням 
ПрАТ «Великоновосілківське підприємство по племінній справі в тваринництві». 

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Загальних зборів — Янихбаш Діа-
на Олексіївна.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік: (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 249,4 238,2
Основні засоби 204,0 159,3
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 31,8 28,2
Сумарна дебіторська заборгованість 13,6 50,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,3 ----
Нерозподілений прибуток -51,0 -102,8
Власний капітал 203,7 151,9
Статутний капітал 254,7 254,7
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання --- 18,0
Чистий прибуток (збиток) -51,0 -102,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1017623 1017623
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Г.О.Тимошенко, директор ПрАТ «Великоновоселківське племпідприємство».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДИЧІВСЬКИй М’ЯСОКОМБІНАТ» 

повідомляє, що 26 квітня 2013 року о 12.00 відбудуться загальні збори акціонерів в 
приміщенні адмінкорпусу Товариства (1 поверх) за адресою: вул. Леніна, 82, м. Бердичів, 
Житомирська область. 

Реєстрація учасників зборів з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом 

на «22» квітня 2013 р. (на 24 годину за 3 робочих дні до зборів).
Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2012 р.
4. Звіт Ревізійної комісії про свою роботу та висновки по річному звіту генерального 

директора та балансу Товариства за 2012 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Звіт Наглядової ради про свою роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
9. Прийняття рішення про отримання кредитних коштів від вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства 25%-50%.
З матеріалами зборів акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-

ства (адмінбудинок) з 9.30 до 18.00. Для участі у зборах мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а для представників акціонерів також довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства України. Довідки за телефоном: (04143) 7-94-51.

Виконавчий орган Товариства.

Найменування показника Попередній 
період 

Звітний 
період 

Усього активів 8696 8586
Основні засоби 4780 4485
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1240 1309
Сумарна дебіторська заборгованість 1008 717
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 9
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 4654 3884
Статутний капітал 3881 3881
Довгострокові зобов’язання 1980 3070
Поточні зобов’язання 2062 1632
Чистий прибуток (збиток) (-291) (-770)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15522902 15522902
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 69  67

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприєм-
ство «Меблі» (далі — Товариство) (код ЄДРПОУ 05415616, місцезнаходження: 04119, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 27а)

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся «23» квітня 2013 року, початок зборів о 10:00 годині, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 27а, кім. 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
«17» квітня 2013 р.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження 

кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Голови Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльнос-
ті Товариства у 2013 році.

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

4. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2012 році.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з ними.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів 

«23» квітня 2013 року з 09:20 до 09:50.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід-

чує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та дові-
реність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства 
України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріа-
лами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних 
зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товари-
ства (м. Київ, вул. Дегтярівська, 27а, кім. 1), за заявою на ім‘я Голови Правління Товариства. 
В день проведення загальних зборів 23 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова прав-
ління Товариства. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 483-3914.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у 2012 році (тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 708 537
Основні засоби 429 311
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 5
Сумарна дебіторська заборгованість 267 197
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 24
Нерозподілений прибуток (збиток) (805) (742)
Власний капітал 390 453
Статутний капітал 1195 1195
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 318 84
Чистий прибуток (збиток) (63) 38
Середньорічна кількість акцій (штук) 1300 1300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 21

Голова правління ПрАТ «АТП «МЕБЛІ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕБЛІ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 586-43-94
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Повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 

(далі-Товариство), 
(місцезнаходження: 83087, м. Донецьк, площа Бакинських Комісарів, б. 6 офіс 1.)

Повідомляємо, що «21» квітня 2013 року за адресою: 83087, м. Донецьк, площа 
Бакинських Комісарів, б. 6 офіс 1 відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «21» квітня 2013 року з 18.20 до 18.50 за місцем проведен-
ня загальних зборів Товариства. 

Початок зборів об 19.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних 

загальних зборах — 16.04.2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товари-

ства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого ор-

гану Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради 

Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства 

у 2012 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть уклада-

тися Товариством протягом не більш як одного року.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2011 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній 
Усього активів 481324 494374
Основні засоби 3 1898
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 126242 109529
Грошові кошти та їх еквіваленти 218 22088
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 230246 229331
Власний капітал 259743 258828
Статутний капітал 29497 29497
Довгострокові зобов’язання 85000 85000
Поточні зобов’язання 136581 150546
Чистий прибуток (збиток) 915 31
Середньорічна кількість акцій (шт.) 117 986 324 117 986 324
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з про-
ектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до по-
рядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом 
або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 09-00 по 
18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою: 83087, м. Донецьк, площа Бакинських 
Комісарів, б. 6 офіс 1, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх про-
ведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прийняття 
рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу 
місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звер-
нення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/
або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами визначається Генекральний Директор Товариства — Лубенць 
Олександр Анатолійович. Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що 
підтверджує його особу та документ, що підтверджує його повноваження або дору-
чення, оформлене відповідно до діючого Законодавства 

Довідки за телефоном (062) 202-63-03

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГРАНiТНА iНДУСТРiЯ УКРАЇНИ» 

(місцезнаходження: 01010 м. Київ Печерський район м. Київ вул. Суворова, 4)
Повідомляємо, що «20» квітня 2013 року за адресою: 01010 м. Київ Печерський 

район м. Київ вул. Суворова, 4, к. 101 відбудуться чергові річні загальні збори акціоне-
рів.

Реєстрація акціонерів: «20» квітня 2013 року з 18-20 до 18-45 за місцем проведен-
ня загальних зборів Товариства. 

Початок зборів об 19-00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних 

загальних зборах — 16.04.2013 р.

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

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товари-

ства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого ор-

гану Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради 

Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства 

у 2012 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть уклада-

тися Товариством протягом не більш як одного року.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з члена-

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 р.(тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів 752276 559279
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1222 1353
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 115483 88112
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 25001
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 208085 205060
Власний капітал 237885 234860
Статутний капітал 29800 29800
Довгострокові зобов’язання 442349 158005
Поточні зобов’язання 72042 166414
Чистий прибуток (збиток) 3025 273
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 119200000 119200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт..) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з про-
ектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до по-
рядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або 
особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 09-00 по 18-00 
(перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою 01010 м. Київ Печерський район м. Київ 
вул. Суворова, 4, к. 101, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх про-
ведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прийняття 
рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу 
місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звер-
нення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу  
та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами визначається Генеральний Директор Товариства — Томчук Мак-
сим Юрійович

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу 
та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відпо-
відно до діючого Законодавства 

Довідки за телефоном 0500105672
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЯСНА ПОЛЯНА» 

(місцезнаходження: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 68)
Повідомляємо, що «21» квітня 2013 року за адресою: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбише-

ва, буд. 68 к. 202, відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів: «21» квітня 2013 року з 18-20 до 18-45 за місцем проведення 

загальних зборів Товариства. 
Початок зборів об 19-00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних за-

гальних зборах – «16» квітня 2013 року Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. 

Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу 

Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 

2012 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися 

Товариством протягом не більш як одного року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 р.(тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 470876 600261
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 3
Довгострокові фінансові інвестиції 224 10224
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 174332 241861
Грошові кошти та їх еквіваленти 181 21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 187624 187612
Власний капітал 367624 367612
Статутний капітал 180000 180000
Довгострокові зобов’язання 0 57448
Поточні зобов’язання 103252 175201
Чистий прибуток (збиток) 12 10
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 180000000 180000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт..) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку ден-
ного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто 
до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 
по 14-00 ) за адресою: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 68,. кім. 101, а в день про-
ведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прийняття рі-
шень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця 
проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Това-
риства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами визначається Голова Правління Товариства – Тіщенко Роман Володимирович.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та до-
кумент, що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відповідно до дію-
чого Законодавства 

Довідки за телефоном (095) 096-89-48

ПАТ «КИЇВХЛІБ»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Київхліб» (код ЄДРПОУ 00381574, місцезна-
ходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83) відбудуться 27 квітня 2013 року 
об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 55, актова зала.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії товариства, затвердження їі складу, прийняття 

рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження регла-

менту роботи загальних зборів товариства.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товари-

ства за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства у 2013 році. 
Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

4.Звіт голови наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту голови наглядової ради.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської ді-
яльності товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту реві-
зійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії товариства.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за результатами 
2012 року, розподіл прибутку, отриманого у 2012 році (покриття збитків).

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних диві-
дендів товариства за 2012 рік.

8. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
9. Обрання членів наглядової ради товариства.
10. Обрання голови наглядової ради товариства.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-

тів), що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами наглядової ради товариства.

12.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
13. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
14. Обрання голови ревізійної комісії товариства.
15. Затвердження рішень, прийнятих наглядовою радою товариства. Попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного 
року з дати прийняття такого рішення.

Дата складення переліку акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціоне-
рів: 23 квітня 2013 року (на 24 годину за три робочих дні) .

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-00 до 10-45 в день проведення зборів 
за вказаною адресою.

Для реєстрації акціонери повинні мати:
- фізичним особам — документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу;
- представникам юридичних осіб — документ, що підтверджує повноваження пред-

ставника акціонера на право участі та голосування на загальних зборах. Документом, що 
підтверджує повноваження представника акціонера, є довіреність, оформлена відповід-
но до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та діючого за-
конодавства України, або належним чином засвідчена копія або, якщо представник акці-
онера має повноваження представляти акціонера без довіреності — оригінали 
(належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду осо-
би, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, 
за місцезнаходженням товариства у робочі дні, в робочий час та у місці проведення за-
гальних зборів в день їх проведення а також порядок денний зборів розміщено на веб-
сторінці товариства: http: // emitent.tetra-studio.com.ua/kievhleb. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова 
правління/Генеральний директор Череда Володимир Вікторович. 

Пропозиції щодо порядку денного зборів приймаються не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення чергових загальних зборів акціонерів. 

Телефон для довідок: (044) 277-70-38. 

Основні показники фінансово-господарської
діяльності ПАТ «Київхліб» за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний попередній

Усього активів 475 055 435 712
Основні засоби 186 836 191 247
Довгострокові фінансові інвестиції 20 089 20 089
Запаси 101 380 81 878
Сумарна дебіторська заборгованість 133 889 110 721
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 474 7 517
Нерозподілений прибуток (13 190) (11 384)
Власний капітал 152 801 142 513
Статутний капітал 39 621 39 621
Довгострокові зобов’язання 29 307 105 959
Поточні зобов’язання 287 029 179 357
Чистий прибуток (збиток) 10 430 16 544
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158484412 158484412
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 5 660 5 890

Наглядова рада ПАТ «Київхліб» 

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 

ПАТ «СИГМА»
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Сигма», код ЄДРПОУ: 14120788, 

адреса: 73000, м.Херсон, вул.Белінського, б.15, т/ф 0552263103, Е-mail:  
14120788@ukr.net, сайт: sigma.vatua.com. Наказом директора ПАТ від 15.03.13: звіль-
нена головбух Агаєва Вікторія Галибівна, володiє 3210шт. акцій ПАТ, була на посаді з 
12.03.10; призначена на невизначений термін в.о. головбуха Барабойник Ганна Іванів-
на, володiє 7297шт. акцій ПАТ, попередня посада: заступник головбуха. Особи непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних не отримано. Директор Корiфадзе М.А. підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХСКЛО», 
код за ЄДРПОУ 32743744, місцезнаходження: 85110, Донецька область, місто Костянти-

нівка, вул. Шмідта,20, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 26 квітня 2013 року о 14.00 за адресою: 85110, Донецька область, місто Костян-
тинівка, вул. Шмідта, 20   у приміщенні актового залу підприємства.

Питання ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання 

робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних збо-
рів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012-й рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012-й рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 

2012-й рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи 

за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній 
за МСФЗ

Попередній 
за П(С)БО

Усього активів 9631 9631 10749
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції 9631 9631 10749
Запаси - - -
Сумарна дебіторська заборгованість -  - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9397 9397 10515
Власний капітал 9631 9631 10749
Статутний капітал 234 234 234
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання - - -
Чистий прибуток (збиток) - - 1118
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1377 1377 1377
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2 2

Товариством фінансова звітність за 2012 рік складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності згідно Закону України від 12 травня 2011 року N 3332-VI «Про внесення 
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Основні показники фінансово-господарської діяльності приведені з урахуванням транс-
формації фінансової звітності. Чистий прибуток за попередній період не приведено, так як 
у фінансовій звітності за 2012 рік, складеній за МСФЗ, не наводиться порівняльна інформа-
ція за 2011 рік (крім балансу). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах — 
станом на 24 годину 22.04.2013 року, за три робочих дні до дня проведення Загальних Збо-
рів.  

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводи-
тись 26.04.2013 року з 13-00 до 13-55 год. за місцем проведення  Загальних Зборів.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що посвід-
чує особу (дані із якого містяться у системі реєстру акціонерів), Вашому представникові — 
паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на передачу йому права участі у 
Загальних Зборах, посвідчену в передбаченому законодавством порядку.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень  з 
питань  порядку денного Загальних Зборів, за місцем знаходження товариства  — м. Кос-
тянтинівка,. Донецька область,вул.Шмідта ,20 адміністрантивний корпус приймальна (від-
повідальний за порядок ознайомлення — заступник голови правління Перова Л.І.), до дати 
проведення зборів в робочі дні:понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а  в день проведення 
зборів — у місці їх проведення.

Тел. для довідок:  (06272) 2-13-24

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА 
КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ» 

(код за ЄДРПОУ 24347487), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чуба-
ря, 3/5, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться 
«17» квітня 2013 року о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Чубаря, 3/5, кабінет Прези-
дента АТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ».

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем 
проведення зборів 17 квітня 2013р. з 12-30 до 12-45. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 11 квітня 
2013р.

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

ства за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Про залучення коштів (кредитів) для фінансування діяльності Товариства у 

2013році.
6. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 

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

7. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 

прий няття рішень з питань порядку денного:
- від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення 

зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Чубаря, 3/5, у приміщенні 
бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 
12-00 один до 13 годин);

- в день проведення зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Чуба-
ря, 3/5, у приміщенні бухгалтерії. 

Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Президент На-

ташов Михайло Михайлович.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 29197 27969
Основні засоби 720 928
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 946 723
Сумарна дебіторська заборгованість 13236 10953
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 205
Нерозподілений прибуток 4152 2389
Власний капітал 4697 2934
Статутний капітал 545 545
Довгострокові зобов’язання 11059 7039
Поточні зобов’язання 13269 17996
Чистий прибуток (збиток) 2208 896
Середньорічна кількість акцій (шт.) 545 545
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 38 39

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для пред-
ставників акціонерів — ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодав-
ством і ПАСПОРТ. тел. (57) 714-04-26»

Президент  М.М. Наташов

Про виникнення особливої інформації, змін у персональному складі посадових осіб 
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому видані)
1.Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента : Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬК-
ОБЛЕНЕРГО» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: 230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00131268
1.4.Місцезнаходження емітента: 84601, Донецька область, Горлівка, пр.Леніна,11
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента : (0624) 57-83-59, 57-81-14(15)
1.6.Електронна поштова адреса емітента: pm@doe.donbass.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.donetskoblenergo.dn.ua
1.8.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення «Про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів»: Зміна складу посадових осіб емітента.
2.Текст повідомлення. 

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись внаслідок проведе-
ного засідання Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 14.03.2013 року на під-

ставі п.18.6. Статуту Товариства.
Рішенням Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛ-

ЕНЕРГО від 14.03.2013р. (протокол №1 від 14.03.2013 р.) з числа членів Ревізійної комісії То-
вариства було обрано Голову Ревізійної комісії — юридичну особу — ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК», місцезнаходження: 83055, Україна, місто Донецьк, 
бульвар Шевченка, будинок 11, код за ЄДРПОУ 34225325, яке володіє часткою у Статутному 
капіталі 0,81946146%. 

Строк, на який призначено, не визначено, але у будь-якому випадку не більше, ніж строк 
дії повноважень ТОВ «ДТЕК» як Члена Ревізійної комісії Товариства.

Як юридична особа, ТОВ «ДТЕК» непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2 Найменування посади : Генеральний директор  О.А. Сидоренко

                                                     (підпис)
14.03.2013р.

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРИ-
ДИЧНА ФІРМА «ЛЕКС ПЛЮС»

(далі — Товариство)
Місцезнаходження емітента: 86406, Донецька обл., місто Єнакієве, вулиця Марата, бу-

динок 2.
Дата та час проведення зборів: 18.04.2013 р. о 15:00.
Місце проведення зборів: 86406, Донецька обл., місто Єнакієве, вулиця Марата, буди-

нок 2, актова зала.
Час та місце реєстрації учасників: з 14:30 до 14:45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 

12.04.2013 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

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

2. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсум-

ками його роботи у 2012 році.
4. Розгляд звіту генерального директора, звіту та висновків ревізора Товариства за 

2012 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Переобрання членів органів управління Товариства. Затвердження умов цивільно-

правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цих договорів.

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий 
час (з 9:00 до 18:00) за адресою: 86406, Донецька обл., місто Єнакієве, вулиця Марата, бу-
динок 2, кімната 1.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: генеральний директор Товариства Баландін Костянтин Петрович.

Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, і доручення, оформлене у вста-
новленому порядку.

Тел. для довідок: 050-470-83-38.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
2012 2011 

Усього активів 46530,8 51890,8
Основні засоби 261,7 101,2
Довгострокові фінансові інвестиції 139,5 89,5
Запаси 352,3 157,8
Сумарна дебіторська заборгованість 45643,6 51134,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 125,8 381,1
Нерозподілений прибуток (3192,0) (35,5)
Власний капітал - -
Статутний капітал 10213,2 10213,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 39509,6 41713,1
Чистий прибуток (збиток) (3156,5) (2039,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10213200 10213200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 38

Генеральний директор  К.П. Баландін
ПрАТ «ЮФ «ЛЕКС ПЛЮС»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИЧІВ-
СЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ» 

(код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства — Житомирська область, 
м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які призначені на 18 квітня 2013 року 
за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністратив-
ному корпусі Товариства, кабінет №8). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація 
учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 18 квітня 
2013 року, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку 

проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, 

звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження балансу Товариства за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товари-

ства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень 
Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від 
імені ПАТ «Бердичівська фабрика одягу».

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу ак-
ціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів — додатково довіреність, оформлену 
згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загальних зборів акціонери на під-
ставі відповідного запиту можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 
Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2, в кабінеті №3 охорони праці 
Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів — також у місці їх проведення. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Чайка О.С. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 
12 квітня 2013 року. Телефон для довідок: 04143 20252.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.
Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Усього активів 30351 30308
Основні засоби 25979 27064
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3413 2359
Сумарна дебіторська заборгованість 743 836
Грошові кошти та їх еквіваленти 216 49
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 9468 10468
Статутний капітал 1585 1585
Довгострокові зобов’язання 12414 11767
Поточні зобов’язання 8263 7815
Чистий прибуток (збиток) 79 130
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6340114 6340114
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 764 792

Публічне акціонерне товариство «Коростенське спеціалізоване автопідприємство 
0606 «Агропромтехніка» (надалі — Товариство, код за ЄДРПОУ 05500380, місцезнахо-
дження: 11542, Житомирська область, Коростенський р-н, с. Сингаї, вул. Радянська, 
буд. 5) повідомляє про скликання річних чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 25.04.2013 р. о 10:00 год. за адресою: каб. № 1, вул. Шатрищан-
ська, 71, м. Коростень, Житомирська область. Реєстрація акціонерів буде проводитися 
з 9:00 до 9:55 години за місцем проведення зборів. Акціонерам мати при собі документ, 
який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, додатково 
мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня, та 
в день проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, у робочий час та в робочі 
дні за місцем проведення зборів Товариства (в каб. голови правління). Особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління Ро-
манчук Р.В. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів — 19.04.2013 р. Телефон для довідок: 04142 3-01-58.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
3. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової 

ради, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договір, 

трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.

8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 351,2 356,3
Основні засоби 277,7 301,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 53,3 42,1
Сумарна дебіторська заборгованість 12,8 19,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6
Нерозподілений прибуток -187,3 -188,3
Власний капітал 305,1 304,1
Статутний капітал 170,3 170,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 23,7 39,8
Чистий прибуток (збиток) 1,0 -24,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 681062 681062
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 10 10

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 0606 «АГРОПРОМТЕХНІКА»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 

«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕйТ»
Код ЄДРПОУ: 34714705. 

Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, 18
Повідомляємо акціонерів ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (надалі за тек-

стом — Фонд або Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 24 квітня 2013 року о 11.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул.Мико-
ли Грінченка, будинок 18. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах — 18.04.2013 р.

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

ту проведення зборів.
2. Надання Компанією з управління активами Фонду (Товариства) інформації про 

діяльність Фонду за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради. 
4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2012 рік.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цівільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

9. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 рр. Попереднє 
схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
вартості).

10. Затвердження змін до договорів з Компанією з управління активами Фонду 
(Товариства) та Зберігачем Фонду (Товариства). 

11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження внутріш-
ніх Положень Товариства — Положення про загальні збори, Положення про наглядо-
ву раду, Положення про інформацій політику, затвердження внутрішніх Положень у 
новій редакції.

12. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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

Найменування показника період
Звітний

2012
Попередній

2011
Усього активів 12592 13791
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 12590 7881
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Власний капітал 12213 13544
Статутний капітал 2500 2500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11283 12635
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 379 247
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -179 -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-179 -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) -7545 -
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість -
у відсотках від статутного капіталу - -

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

- -

Вартість чистих активів 12213 13544

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «24» квітня 2013 року з 
10.00 до 10.50 години дня за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, 
будинок 18, 3-й поверх, офіс Товариства.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера 

(акціонерів) — довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а 
також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення 
Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 03039, м. Київ, 
вул.Миколи Грінченка, будинок 18, 3-й поверх, офіс Товариства., тел./ф. (044) 5296084 
або 2016417. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми — Мартинюк Оксана Сергіївна.

Наглядова Рада Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 

«ІНЕКО –ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Код ЄДРПОУ: 34714731. 

Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, 18.
Повідомляємо акціонерів ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі за тек-

стом — Фонд або Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 24 квітня 2013 року о 15.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул.Мико-
ли Грінченка, будинок 18. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах — 18.04.2013 р.

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

ту проведення зборів.
2. Надання Компанією з управління активами Фонду (Товариства) інформації про 

діяльність Фонду за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради. 
4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2012 рік.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цівільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

9. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 рр. Попереднє 
схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
вартості).

10. Затвердження змін до договорів з Компанією з управління активами Фонду 
(Товариства) та Зберігачем Фонду (Товариства). 

11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження внутріш-
ніх Положень Товариства — Положення про загальні збори, Положення про наглядо-
ву раду, Положення про інформацій політику, затвердження внутрішніх Положень у 
новій редакції.

12. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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

Найменування показника період
Звітний

2012
Попередній

2011
Усього активів 1667 7996
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1436 7764
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 232
Власний капітал 1588 2032
Статутний капітал 2500 2 500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 665 1109
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 79 5964
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -55 -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-55 -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) -8082 -
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість -
у відсотках від статутного 
капіталу

-

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

- -

Вартість чистих активів 1588 2032

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «24» квітня 2013 року з 
14.00 до 14.50 години дня за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, 
будинок 18, 3-й поверх, офіс Товариства.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера 

(акціонерів) — довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а 
також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення 
Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 03039, м. Київ, 
вул.Миколи Грінченка, будинок 18, 3-й поверх, офіс Товариства., тел./ф. (044) 5296084 
або 2016417. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми — Мартинюк Оксана Сергіївна.

Наглядова Рада Товариства.



89

№52, 18 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКИй СУДНОБУДІВНИй ЗАВОД

 «ОКЕАН»
(місцезнаходження: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Заводська площа, 

будинок 1, ідентифікаційний код 14307653), надалі — Товариство,
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 23 квітня 2013 року за адресою: Україна, м. Миколаїв, Заводська площа, 1, 
конференц-зал ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (І поверх заводо-
управління). 

Початок зборів о 09.00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 07.00 го-

дин до 08.50 годин у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-

рах — 17 квітня 2013 р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує 

особу;
- довіреність або інші документи, що відповідно до чинного законодавства підтвер-

джують повноваження — представникам акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-

дової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції. 

Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Това-
риства.

11. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства та за-
твердження їх в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Поло-
ження про загальні збори акціонерів Товариства.

12. Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства 
та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання 
Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства.

13. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

14. Визначення порядку покриття збитків.
15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, зокрема: 

затвердження значних правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надан-
ня повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

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

звітний 2012р попере-
дній 2011р

Усього активів  2 817 993 752 338
Основні засоби  1 115 313 502 410
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 28 881 25 793
Сумарна дебіторська заборгованість  1 520 789 42 022
Грошові кошти та їх еквіваленти 529 344
Нерозподілений прибуток -585 514 -461 990
Власний капітал 297 747 -138 639
Статутний капітал 34 714 34 714
Довгострокові зобов'язання 767 798 125 069
Поточні зобов'язання 1 748 004 763 379
Чистий прибуток (збиток) -159 707 -110 688
Середньорічна кількість акцій (шт.) 138 856 752 138 856 752
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 239 1 541

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на 
участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні (з понеділка по 
середу), робочий час (з 8.00 год. по 16.00 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, За-
водська площа, 1 (офіс 803) (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — Зазвірська Н.В.), а в день проведення загальних зборів — також 
у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адре-
сою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0512) 58-77-02 - 6070.
ПАТ «МСЗ «Океан»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРТЕМІВСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД 

«ВІСТЕК»
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,6, код за ЄДРПОУ 31226457)
повідомляє, що «19» квітня 2013 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗА-
ВОД «ВІСТЕК» (далі ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК», Товариство) за адресою: м. Артемівськ, вул. Ар-
тема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204.

Початок зборів о 11 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чер-
гових загальних зборах буде проводитись «19» квітня 2013 р. за місцем проведення збо-
рів з 09 год.00 хв. до 10 год.00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах на дату проведення зборів — «15» квітня 2013 р. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право 
їх участі і голосування на чергових загальних зборах, оформлений відповідно до діючого 
законодавства, та документ, що посвідчує особу. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування процесу За-

гальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Звіт про корпоративне управління. 
5. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІ-
СТЕК» за 2012 рік. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. 

6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 
2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2012 рік.

7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та 
балансу Товариства за 2012 рік. 

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту про корпоративне управління, 
звіту Наглядової ради, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товари-
ства.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік. Затвердження по-
рядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2012 
рік з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.

10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. За-
твердження річного бюджету Товариства на 2013 рік.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень 
уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

12. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року. 

13. Про переведення депозитарного обслуговування випуску цінних паперів товари-
ства у ПАТ «Національний депозитарій України».

Право участі у чергових загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на 
день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені представники. Пропозиції щодо 
порядку денного загальних зборів акціонерів товариства будуть прийматися не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Місце прийому пропозицій — місце знаходження товариства: Донецька область, 
84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитися за місцем знаходження товариства з 8-00 до 17-00 годин у робочий час, пере-
рва на обід з 12.00 до 13.00.

Довідки за телефоном: (062) 340-39-40, (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження 
Товариства 

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

звітний 2012 попередній 2011
Усього активів 201 108,0 198 756,0
Основні засоби 35 633,0 33 953,0
Довгострокові фінансові інвестиції 35,0 35,0
Запаси 54 459,0 50 056,0
Сумарна дебіторська заборгованість 107 187,0 105 110,0
Грошові кошти та їх еквівалент 1 085,0 6 644,0
Нерозподілений прибуток 38 926,0 46 045,0
Власний капітал 55 813,0 62 932,0
Статутний капітал 13 512,0 13 512,0
Довгострокові зобов'язання 819,0 1 528,0
Поточні зобов'язання 144 476,0 134 296,0
Чистий прибуток (збиток) 16 930,0 29 470,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 54 047 200,0 54 047 200,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1121 1185

Генеральний директор  М.І. Ятченко 
Головний бухгалтер  Н.М. Шинкаренко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 1. ПрАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕБЛІ" 83
 2. ПрАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОДРУЖЕСТВО" 46
 3. ПрАТ АГРОІНФО 78
 4. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ 54
 5. ПАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" 90
 6. ПрАТ АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ 48
 7. ПрАТ АНТАЛ-ЕКСПЕРТ 61
 8. ПрАТ АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 89
 9. ПАТ АТП-13057 80
 10. ПАТ БАНК ПЕРШИЙ 69
 11. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 27
 12. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ 87
 13. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 83
 14. ПАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" 8
 15. ПАТ БЕТОНМАШ 23

 16. ПАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 75
 17. ПАТ БЛОК АГРОСВІТ 76
 18. ПАТ БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 53
 19. ПрАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО №1 77
 20. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНТАЖ 34
 21. ПАТ БУДМАШ 29
 22. ПрАТ ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ 

СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ
83

 23. ПрАТ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД ГОРИЗОНТ 76
 24. ПАТ ВЕСЕЛКА 79
 25. ПАТ ВЕСОТРА-ХАРКІВ 54
 26. ПАТ ВЕСТА-ДНІПРО 44
 27. ПрАТ ВИРОБНИЧО – ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ІВАННА" 60
 28. ПрАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ" 62
 29. ПАТ ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА 71

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 

2013 року за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А (приміщення актової зали ПАТ «АК «Київ-
водоканал»). Початок зборів о 12 годині.

Порядок денний:
1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, та порядку розподілу 

прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 3 123 461 2 700 340
Основні засоби 2 632 413 1 615 493
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 32 162 42 207
Сумарна дебіторська заборгованість 299 737 823 242
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 936 28 460
Нерозподілений прибуток -154 770 -157 937
Власний капітал 20 719 17 552
Статутний капітал 175 489 175 489
Довгострокові зобов’язання 2 485 933 1 521 072
Поточні зобов’язання 511 080 1 161 123
Чистий прибуток (збиток) 3 167 -124 483
Середньорічна кількість акцій (шт.) 701 957 600 701 957 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 516 6 564

Реєстрація учасників з 10:00 до 11:45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам — паспорт, для представників акціо-

нерів — паспорт та належним чином оформлену довіреність.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 

24 годину 15.04.2013 року.
З наявними документами по питаннях порядку денного загальних зборів, акціонери мо-

жуть ознайомитись в приміщенні Товариства відповідно до діючого законодавства. Телефон 
для довідок 280-27-92. Контактна особа Кайнаран Андрій Валерійович.

Правління Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАЛУШАВТОТРАНС»

(77300,        Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Грушевського 104, код за ЄДРПОУ: 
03117062 повідомляє що «26» квітня 2013 року об 11.00 за адресою:        Івано-Франківська  обл., 
м. Калуш, вул. Грушевського 104 (приміщення ПАТ «Калушавтотранс «) відбудуться загальні 
збори акціонерів

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання 

та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ за 2012 рік. 

3. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2012р. 
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік за наслідками звітів 

Директора , Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2012 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Калушавто-

транс» протягом наступного календарного року.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 681 928
Основні засоби 274 296

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 238 568
Сумарна дебіторська заборгованість 29 60
Грошові кошти та їх еквіваленти 112 4
Нерозподілений прибуток (886) (941)
Власний капітал 1204 1204
Статутний капітал 321 321
Довгострокові зобов’язання 4 181
Поточні зобов’язання 38 163
Чистий прибуток (збиток) 56 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1282000 1282000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 1

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом 
на 26 квітня 2013 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, 
акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: м. Калуш, вул. Грушевського 104 
(приміщення ПАТ « Калушавтотранс) в робочий час, відповідальна особа Кизимишин І.Й..

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу 
акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 
10.50 у день та за місцем проведення зборів. 

Директор ПАТ «Калушавтотранс»

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «СЕРВІСНИй ЦЕНТР «НОРД»,

код за ЄДРПОУ 30269877, 
повідомляє, що 23 квітня 2013 року о 14.00 годині  відбудуться   загальні збори 

акціонерів за адресою: 83016, м. Донецьк,  вул.   Кірова,47. 
Порядок денний  

загальних зборів акціонерів ПРАТ  «СЕРВІСНИй ЦЕНТР «НОРД»
Про обрання голови і секретаря Загальних Зборів акціонерів.1. 
Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р.2. 
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяль-3. 

ності  Товариства у 2012 р. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 р.
Розподіл чистого прибутку, порядок виплати дивідендів та покриття збитків.4. 

Про основні напрямки діяльності та показники фінансово-господарського плану 5. 
Товариства на 2013 р.

6. Про продаж нерухомого майна  -нежитлових приміщень , розташованих  за адре-
сою:

м. Горлівка. вул. Лабузова ,1.
м. Красноармійськ ,м-р Сонячний,25
м. Миколаїв ,вул. Фрунзе ,115
Реєстрація акціонерів буде проводитися 23.04.2013 року о 13.30, у день проведен-

ня зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, 

а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах.
Довідки можна отримати за телефоном: 385-00-49.
Директор ПРАТ  « Сервісний центр «Норд»                                                  Луко О.В.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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№52, 18 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 30. ПрАТ ВТК "ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ" 78
 31. ПрАТ ГЕОПОЛІС 40
 32. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 75
 33. ПАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 61
 34. ПАТ ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ 84
 35. ПАТ ГУСЯТИНГАЗ 69
 36. ПАТ ДЖАНКОЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 59
 37. ПАТ ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ 51
 38. ПрАТ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 33
 39. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 45
 40. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 43
 41. ПрАТ ДНІПРОТУРИСТ 42
 42. ПрАТ ДОІРЕА 43
 43. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДМАШ" 28
 44. ПАТ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГЕОФІЗИЧНОГО 

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 
72

 45. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 57
 46. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 33
 47. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 63
 48. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 86
 49. ПрАТ ЕКОТЕХНІКА 72
 50. ПАТ ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ 84
 51. ПАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ 32
 52. ПрАТ ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ 49
 53. ПрАТ ЄВРОДІН 81
 54. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОНАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ 28
 55. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОНАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ 30
 56. ПАТ ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 44
 57. ПАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 66
 58. ПАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 34
 59. ПрАТ ЖМЕРИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 79
 60. ПрАТ З ІІ "БРИКЕТ" 48
 61. ПрАТ ЗАВОД "ІСКРА" 82
 62. ПАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН 55
 63. ПрАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №2 "ОДЕСБУД" 55
 64. ПАТ ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ 47
 65. ВАТ ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 40
 66. ВАТ ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 41
 67. ВАТ ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 41
 68. ПАТ ЗАКАРПАТВТОРМЕТ 65
 69. ПАТ ЗНКІФ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ" 50
 70. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 69
 71. ПрАТ ЗАПОРІЖТЕХПРОМ 57
 72. ПрАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329 74
 73. ПАТ ЗНКІФ "ЛІДЕР-ІНВЕСТ" 50
 74. ПрАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 30
 75. ПАТ ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 52
 76. ПАТ ІМЕНІ ЧАПАЄВА 77
 77. ПрАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 34
 78. ПАТ ІННОВАЦIЙНI ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ 61
 79. АТЗТ ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР "ДРУЖБА" 54
 80. ПрАТ ІСА-ЮНІОН 74
 81. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 33
 82. ПАТ КАЛУШАВТОТРАНС 90
 83. ПрАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 37
 84. ПрАТ КАТП-1028 30
 85. ПАТ КБФ "СТРІЛА" 73
 86. ПрАТ КВІТИ КРЕМЕНЧУКА 38
 87. ПрАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 25
 88. ПАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" 70
 89. ПАТ КИЇВХЛІБ 85
 90. ПрАТ КІРОВОГРАДСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА 

НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
51

 91. ПАТ КІЦЬМАНСЬКЕ РТП 47
 92. ПАТ КНІФЗТ "ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ" 88
 93. ПАТ КНІФЗТ "ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ" 88
 94. ПрАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 32
 95. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК" 35
 96. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК" 35
 97. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК" 36
 98. ПАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 52
 99. ПрАТ КОНКОРД ФІНАНС 49
 100. ПАТ КОРОСТЕНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 0606 

"АГРОПРОМТЕХНІКА"
87

 101. ПАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 74
 102. ПАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 79
 103. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 67
 104. ПрАТ ЛЕГ-ТРАНС 36
 105. ПрАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ СПРИЯННЯ 86
 106. ЗАТ ЛПГ 68
 107. ПАТ ЛУГАНСЬКСОРТНАСІННЄОВОЧ 46
 108. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ" 56
 109. ПАТ МЕДТЕХНІКА 25
 110. ПрАТ МЕЛIТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №4 62
 111. ПрАТ МЕЛАВТОТРАНС 57
 112. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 82

 113. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ОКЕАН" 89
 114. ПрАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

"ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС"
22

 115. ПАТ МНПК "ВЕСТА" 42
 116. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРІЯ" 53
 117. ПАТ МУСОН 24
 118. ПрАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 67
 119. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 31
 120. ПрАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ КНИЖКОВИЙ ПРОЕКТ 30
 121. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД 37
 122. ПрАТ НОВИЙ ШЛЯХ 64
 123. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 47
 124. ПрАТ НОСІВКАСЕРВІС 51
 125. ПрАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 29
 126. ПАТ ОВРУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11847 32
 127. ВАТ ОСКIЛ 54
 128. ПрАТ ОСТРІВ-КИЇВ 29
 129. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34 78
 130.  ПІДІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЗБАЛАНСОВАНИЙ" 31
 131. ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

"ІНТЕРВИБУХПРОМ"
23

 132. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 68
 133. ПрАТ ПЛАТИ 49
 134. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ" 61
 135. ПрАТ ПОБУТ 27
 136. ПрАТ ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ 58
 137. ПрАТ ПОБУТПОСЛУГИ 64
 138. ПрАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 76
 139. ПрАТ ПОЛТАВСІЛЬБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 66
 140. ПрАТ ПРОФІ-ПАК 44
 141. ПрАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" 65
 142. ПАТ РІВНЕНСЬКА ФІРМА "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" 61
 143. ПАТ РІВНЕПАСВАНТАЖТРАНС 62
 144. ПрАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 58
 145. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" 81
 146. ПрАТ САНАТОРІЙ "ВОСХОД" 36
 147. ПрАТ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "НОРД" 90
 148. ПАТ СИГМА 85
 149. ТОВ СИСТЕМА-ТРАНС 82
 150. ТОВ СІМ КЛЮЧІВ 81
 151. ПрАТ СКАМІТ 50
 152. ПрАТ СЛАВЯНСЬКИЙ-ЮГ 60
 153. ПрАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 73
 154. ПрАТ СПЕЦБУДМОНТАЖ 58
 155. ПАТ СПЕЦТЕХСКЛО 86
 156. ПАТ СТАЛЬМОНТАЖ 24
 157. ПАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 

УСТАТКУВАННЯ
75

 158. ПАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 38
 159. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕЙЕМДЖИ ГРУП" 26
 160. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗЛАГОДА" 24
 161. ПрАТ СТРІЛЕЦЬ АТ 38
 162. ПАТ СТРОММЕЛІОРМАШ 27
 163. ПрАТ СТУДІЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" 80
 164. ПрАТ СУДНОПІДЙОМ 52
 165. ВАТ СУПУТНИК 56
 166. ПрАТ ТАКСОСЕРВІС 51
 167. ПрАТ ТЕРМІНАЛ 39
 168. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 63
 169. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 82
 170. ПАТ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В МЕДИЦИНІ 25
 171. ПАТ ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-3 28
 172. ПрАТ ТУРБО ІНВЕСТМЕНТ 48
 173. ПрАТ ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР "АЯН-ДЕРЕ" 37
 174. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 53
 175. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 58
 176. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 22
 177. ПАТ УКРПОСТАЧПРОМ 43
 178. ПАТ УКРСИББАНК 66
 179. ПАТ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН 64
 180. ПрАТ УПТК 39
 181. ПрАТ ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ 

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА "ХАРКIВВОДПРОЕКТ"
55

 182. ПАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2 63
 183. ПрАТ ХІМДИВІЗІОН 45
 184. ПрАТ ХРБУ МЖГ 82
 185. ПрАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "СТРОММАШИНА" 56
 186. ПрАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 26
 187. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД 45
 188. ПрАТ ЧЕРНІГІВРИБГОСП 39
 189. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" 57
 190. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 69
 191. ПрАТ ШВЕЙНО – ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРМОНІЯ" 59
 192. ПАТ ЮГРыБТЕХЦЕНТР 46
 193. ПрАТ ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЛЕКС ПЛЮС" 87
 194. ПАТ ЯСНА ПОЛЯНА 85

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125352
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
15.03.2013 р. 

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

Передплатний індекс: 

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

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 499-19-16
 (067) 900-69-48

   
  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) 586-43-94

Державне підприємство "Інформаційно-видавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


